CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

ATA N.° 11

REUNIÃO ORDINÁRIA —24 ABRIL 2020

CIO,

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°JJ
(n.° 1 do Artigo 57.° da Lein.° 75/2073, de 72 de setembro)

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 o Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues
Alves e os Senhores Vereadores, Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues
Soares, Carlos Manuel Lista Semedo, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
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, em substituição da Senhora Vereadora Maria José Barata Baptista, que não
pode estar presente por se encontrar em serviço oficial.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José
Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar os assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

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

conforme estipulado no artigo 52.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
O Senhor Vereador Carlos Almeida solicitou intervir tendo começado por cumprimentar todos os
presentes. Referiu-se às circunstâncias causadas pela pandemia da Covid-1 9, para dizer que o país estava
a reagir bem, que, não obstante algumas análises distintas, os dados eram animadores: a percentagem de
infetados, um porcada cem mil habitantes—acima da média da União Europeia; eo percentual de vítimas, uma

em cada cem mil habitantes

—

abaixo da média da União Europeia. Referiu a relativa tranquilidade que se

vivia no concelho, face ao contexto nacional, pois havia aqui um número insipiente de infetados, de pessoas
hospitalizadas, para frisar que ainda não era chegado o momento de ‘cantar vitória’. O Senhor Vereador
destacou o civismo demonstrado pelos albicastrenses que, face a qualquer comportamento pontual desviante,
na generalidade, todos tinham acatado as recomendações das autoridades. Por este motivo, o Senhor
Vereador deixou os parabéns à comunidade albicastrense, referindo, contudo, que ainda não tinha chegado
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a altura de baixar a guarda e, nesse sentido, apresentou mais duas propostas de apoio à comunidade, no
seguimento daquelas que o PSD já havia apresentado em 20/03/2020. Uma das medidas propostas, foi a
criação de um gabinete jurídico de apoio aos pequenos e médios empresários, para a obtenção dos apoios
governamentais. Explicou que, face à abundância e à complexidade da legislação subjacente à obtenção
destes apoios, a criação deste gabinete jurídico era importante pois agilizaria os procedimentos
administrativos das pequenas e médias empresas para não ficarem à margem desta importante ajuda. A
outra proposta foi a disponibilização de um espaço destinado à quarentena de pessoas que emigraram e
que agora, por causa da pandemia, estão a retornar às suas terras. Recordou que muitos desses emigrantes
não têm casa própria e ficam nos lares dos seus familiares. O Senhor Vereador destacou que as pessoas
que ele estava a referir não seriam muitas e que a disponibilização de um espaço próprio que lhes permitisse
fazer a sua quarentena, afastaria as probabilidades de contágio de familiares e a propagação à comunidade.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Bom dia Senhor Presidente. Senhora e
Senhores Vereadores. Senhores Diretores de Departamento. Trabalhador da Autarquia. Mais uma vez quero
enaltecer o extraordinário trabalho que tem sido desenvolvido por todos os profissionais de saúde e, por
outro lado, sublinhar o elevado civismo de todos os portugueses e em particular dos albicastrenses. Mas,
infelizmente, este tempo de dificuldades, de incertezas e de adaptações está para durar, exemplo disso é a
adaptação que as famílias e as escolas tiveram que fazer. Perante isso, deixo ao Senhor Presidente as
seguintes questões: neste contexto, qual é o papel da equipa criada para o ‘Insucesso Escolar’? Vai
desenvolver algum tipo de atividade? Com que tipo de apoio as escolas e as famílias podem contar por
parte desta equipa? Para além disso, e face ao cenário económico do país, já se fale no reatar gradual de
alguma atividade para o próximo mês. Tal como indicado, os ‘colaboradores’ da Câmara Municipal de
Castelo Branco e Serviços Municípios Castelo Branco, também têm estado a trabalhar por turnos ou em
regime de teletrabalho, e bem, (uma iniciativa que vemos como boa), mas perante isto, também pretendo
deixar as seguintes questões ao Senhor Presidente: se existe um plano de Retoma Operacional? Se a Câmara
tem stock de máscaras e luvas para que os seus colaboradores utilizem de forma regular, caso o pretendam
ou até porque passe a ser obrigatório o seu uso? Termino por aqui a minha intervenção. Obrigado.”
O Senhor Vice-Presidente José Augusto Alves solicitou intervir e, cumprimentando todos os
presentes, fez um ponto da situação das decisões que o Município e a Proteção Civil têm implementado no
âmbito da prevenção da pandemia. Relevou a importância de se ter aprovado o Plano de Contingência do
Município e disse que, diariamente, se continuavam a promover reuniões com a Comissão Distrital de
Proteção Civil (Restrita). Informou que o Exército Português tinha cedido sessenta camas à Câmara
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Municipal de Castelo Branco que foram montadas no Pavilhão Municipal, local que está a adaptar-se como
zona de apoio de retaguarda. Referiu, ainda, que foi concretizada uma parceria com o Instituto Politécnico
de Castelo Branco, de modo a que se reúna uma equipe de voluntários da área da saúde, caso seja
necessária a sua intervenção, estando em pré-montagem uma área de acolhimento de infetados no edifício
da Escola Superior de Educação Dr. Lopes Dias. Informou que também eram mantidas reuniões com os
Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, fundamentais para o conhecimento do estado geral das
populações do concelho. Relevou, ainda, as reuniões que também mantinham com o Delgado de Saúde e
a Unidade Local de Saúde. Informou, ainda, que o Município já tinha promovido a realização de dois mil
testes de punção sanguínea. O Senhor Vice-Presidente terminou afirmando que estavam a fazer tudo aquilo
que podia ser feito na perspetiva da prevenção, mas terminou a sua intervenção com palavras de alguma
cautela pois disse que ainda não se podia cantar vitória, porque a dimensão das coisas ainda não era
conhecida.
O Senhor Vereador Carlos Almeida, solicitou a palavra para colocar uma questão, para esclarecimento
do próprío. Disse ter a indicação de que, no âmbito da ULS, tinham sido efetuados novecentos teste à Covid
19 e que hoje era dado o número de dois mil testes... O Senhor Vereador perguntou se os testes eram para
se identificar pessoas infetadas ou aquelas que tinham adquirido anticorpos do vírus?
O Senhor Vice-Presidente José Augusto Alves respondeu que os testes de punção sanguínea
estavam a ser articulados e organizados pela Câmara Municipal de Castelo Branco e que já os tinham feito
todos os colaboradores das P55, forças de segurança, Proteção Civil, bombeiros e Câmara Municipal e
esses tinham sido na ordem dos dois mil testes. Quanto aos efetuados pela ULS, o Senhor Vice-Presidente
respondeu que só aquela entidade poderia responder.
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Senhor Presidente. Senhores
Vereadores. Caros Funcionários desta casa. Eu quero começar por felicitar o comportamento exemplar da
comunidade albicastrense e das entidades que estão na primeira linha no combate a esta pandemia. A
Câmara Municipal de Castelo Branco, desde o primeiro instante desta fase, assumiu uma posição de
antecipação das eventuais dificuldades, adotando uma postura de ‘ação’- e não ‘reação’, sempre que
possível. Além das medidas já referidas pelo Senhor Vice-Presidente, a minha intervenção destaca duas
iniciativas levadas a cabo por este Município na atual situação que vivemos. A primeira diz respeito à criação
do Centro de Recursos Covid, que funciona na Fábrica da Criatividade, e onde se agregou um conjunto de
voluntários na elaboração de equipamento de proteção individual (EPI). Temos, neste momento, cerca de
cinquenta costureiras como voluntárias e dez pessoas a produzir viseiras de proteção 3D. Desta forma os
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voluntários sentiram-se mais próximos e envolvidos numa fase em que se evidencia o distanciamento social.
Não posso deixar de enaltecer o trabalho realizado por estes voluntários que traz ao de cima o espírito de
solidariedade dos albicastrenses e a vontade de contribuir para ultrapassar esta situação. Referir também a
capacidade deste Município se adaptar, em termos daquilo que é a transição digital, num conjunto de
eventos que foram cancelados, dinâmicas presenciais que terminaram e hão de ser retomadas, mas a seu
tempo e, portanto, neste sentido, neste seguimento, o Município criou, nas redes digitais, nomeadamente
no facebook, a página CB. Acontece em Casa. Também aqui, numa onda de solidariedade

—

e mais uma

vez reforçando a capacidade de envolvimento, a vontade de fazer acontecer, das nossas gentes

—

tem

havido um conjunto de voluntários que se têm disponibilizado para, no fundo, animar, fazer chegar uma
mensagem, fazer chegar uma música, a todos aqueles que estão em casa, neste regime de contensão e
mais isolados de todos. Tem sido uma dinâmica muito positiva, com muitos comentários positivos bem
aceites pela população e que entendemos que podem ajudar a combater este distanciamento. Também têm
sido assinalados online algumas das feiras e festivais que não tivemos oportunidade de se concretizarem,
mas não quisemos deixar de, no fundo, assinalar a importância que estas feiras e estes festivais

—

por

exemplo, no caso concreto do ‘queijo’ têm para a nossa sociedade. E, portanto, deixar aqui duas notas de
—

adaptações que este Município levou a cabo e que têm sido muito bem aceites pelas pessoas, uma vez
mais, reforçando a capacidade de envolvimento, de disponibilidade, de pensar ‘no outro’, das nossas gentes.
Muito obrigada.”
O Senhor Presidente Luís Manuel Correia: “Muito obrigado pelas intervenções dos Senhores

Vereadores. Quero registar aqui, também, o comportamento eo civismo de todos os albicastrenses. Mas,
sobretudo, quero registar o envolvimento de todas as instituições, ao nível da nossa comunidade, com quem
temos trabalhado afincadamente neste problema que nós temos. Não vimos qualquer instituição virar-nos
costas sempre que solicitámos colaboração e apoio. Tem sido da postura deste Município, trabalhar, no
combate a este vírus, com todas as instituições. Penso que, neste aspeto, a comunidade albicastrense está
também de parabéns, porque as instituições responderam positivamente e estamos todos envolvidos neste
combate, Para além de tudo aquilo que já aqui foi referido, dizer que nós temos feito um trabalho com a
Unidade Local de Saúde (ULS). É visível e, inclusivamente, já está explicado na imprensa, a vantagem
daquele que foi o apoio do Município à ULS, através dos duzentos mil euros, que traz para a ULS, ganhos,
não só, ganhos no presente momento, mas, também, ganhos para o futuro por meio de novas competência
no âmbito do seu laboratório de patologia. É um trabalho que não é feito apenas como uma máquina, mas
ali temos o envolvimento e para referir aqui a questão das instituições do Instituto Politécnico através de
—

—

duas escolas, nomeadamente, a Escola Superior Agrária e a Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, que
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estão também a apoiar a ULS nesta realidade. É desta forma que, posso dizer, que as coisas têm corrido
bem no concelho de Castelo Branco... Eu costumo dizer: por enquanto, até agora, porque nunca se sabe
quando é que entra aí o vírus... Mas com a consciência de que todas as instituições têm-se envolvido e têm
feito o trabalho possível para nos salvaguardarmos de toda esta realidade: instituições, pessoas, que
trabalham sem qualquer interesse monetário, ajudando todos os outros. Eu gostava de também referir o
trabalho que também temos estado a fazer em conjunto com as instituições de apoio social, porque tem
havido uma proximidade muito forte, muito grande, entre o Município e as IPSS. Felizmente, temos, também,
aqui conseguido, até agora, evitar males maiores, esperamos que continue assim, mas as IPSS viveram e
estão a viver um momento muito delicado, mas o que é verdade é que, também aqui, temos conseguido, ao
nível da nossa comunidade, um trabalho com uma interação com as instituições, nessa perspetiva, lemos
reunido, aqui na Câmara Municipal, com muitas instituições, inclusivamente, com as associações
empresariais, onde foi sugerido, por parte da autarquia, a criação de um apoio jurídico às empresas e a
resposta, quer da Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa (ACICB), quer da Associação
Empresarial da Beira Baixa (AEBB) é que já estão a fazer isso, dentro das associações. Disponibilizei tudo
aquilo que fosse necessário da parte da Câmara Municipal para esse trabalho. É nessa perspetiva que
estamos a preparar esta segunda fase e a saída do Covid-19, que é fazer uma campanha que já está a ser
preparada para o consumo de produtos locais, para ver se reforçamos os hábitos do consumo local e do
pequeno comércio, inclusivamente. Estamos a ver a forma de poder criar oportunidades para que o pequeno
comércio possa vender por via online

—

apoiar a esse nível as nossas indústrias. Estamos a falar também,

permanentemente, com as associações empresariais, para ver até onde é que o Município pode ajudar
nesta retoma. Ainda ontem, um dos presidentes destas associações esteve a falar comigo, ao telefone,
sobre esta realidade e também pudemos ouvir, numa peça da RTP, as intervenções destes presidentes das
associações empresariais. lambém temos reunido permanentemente com as escolas. Os agrupamentos
de escolas tem estado a viver momentos de adaptação a uma nova realidade... Isso é o principal que temos
que concretizar. Evidentemente, que a questão do insucesso escolar será uma segunda fase da intervenção
junto das escolas, o que era importante, neste momento, era apoiar as escolas na adaptação a esta nova
realidade. Penso que estivemos bem aí, quando numa primeira fase transferimos logo trinta mil euros para
agilizarmos o apoio aos alunos mais carenciados, a nível informático. Autorizei ontem, a aquisição de mais
quatrocentos computadores que serão entregues aos agrupamentos de escolas, com routers, por três
meses. Portanto, mais um investimento que estamos a fazer neste âmbito, que custará ao Município cerca
de cento e cinquenta mil euros, cujo procedimento de contratação foi autorizado ontem. Julgo que,
brevemente, teremos mais essa resposta às necessidades dos agrupamentos de escolas. O Centro de
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Recursos Covid também está a funcionar bem. Temos máscaras para os nossos colaboradores, distribuímos
muitas máscaras para as IPSS. Estamos a fazer mais um reforço de máscaras para os jardins de infância
que, pelo que se vê, vão abrir brevemente, são dos primeiros a abrir e nós, antes dessa abertura, já estamos
a colocar neles equipamentos de proteção individual. Portanto, disponibilizámo-nos sempre a trabalhar nesta
realidade que muito nos diz mas que mostrará, também, a nossa capacidade de reagir perante situações
adversas que até hoje, penso, temos conseguido fazer.”
II— PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE AIAS

Foram presentes, para discussão e aprovação, as atas das reuniões ordinária do dia 3 (Ata n.° 8) e
extraordinárias do dia 7 (Ata n.° 9) e do dia 20 de Abril de 2020 (Ata n.° 10) que, postas a votação, foram
aprovadas, por unanimidade, nos termos do n.° 2 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Ponto 2— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
2.1. Processos de Licenciamentos de Obras de Edificação
2.1.1.

LE-EDI 22612018. Schreiber Foods Portugal, SA. Castelo Branco. Declaração de Não
Caducidade

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras particulares LE-EDI 226/2018,
de 23/11/2018, requerido por Schreiber Foods Portugal, SA, pata proceder a obra de ampliação na Zona
Industrial, Rua A, Castelo Branco. Na listagem do roteiro, processada no GSP (Gestão e Seguimento de
Processos), em 26/03/2020, os serviços informaram que “o requerente manifestou o interesse em prosseguir
com o licenciamento e justificou o atraso com a candidatura ao sistema d incentivo ao investimento que
espera estar solucionado em 180 dias”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a não caducidade do processo de consulta
prévia de obras de edificação com a referência LE-EDI 226/2018, de 23/11/2018, requerido por Schreiber
Foods Portugal, SA, para proceder a obra de ampliação na Zona Industrial, Rua A, Castelo Branco.
2.1.2. LE-EDI 27I20J5. Cláudia de Jesus Martins Alves. Declaração de Caducidade
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a referência

LE-EDI 27/2015, de 17/03/2015, requerido por Cláudia de Jesus Martins Alves, para proceder a obra de
edificação nova, no lugarconhecido como Lombardo, em Castelo Branco. Nalistagem do roteiro do processo,
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processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 08/04/2020, 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 27/2015, de 17/03/2015, requerido por Cláudia de Jesus
Martins Alves, para proceder a obra de edificação nova, no lugar conhecido como Lombardo, em Castelo
Branco.
2.2. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Março de 2020

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2182, de 17/04/2020, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês março de 2020.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 3

—

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

3.1. Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais
3.1.1. Contraordenação n.° 3612019. Silvina Barata Cabaço Coelho

Pelo Senhor Presidente foi presente um processo de contraordenação 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 Município 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 cominada 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 seguinte
proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de
16/03/2020: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 36/2019, contra a arguida Silvina Barata Cabaço Coelho,
com morada na Rua Dadrá n.° 3, 6000-236 Castelo Branco, foi instaurado o processo contraordenacional,
porquanto, ‘aos 09 dias do mês de dezembro, do corrente ano de 2019, pelas 16:35 H eu Mário Mateus,
prestador de serviço destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Rua Tapadas Novas,
terreno, exploração, 6000-500 Cebolais de cima, ter a Sr.a Silvina Barata Cabaço Coelho, com residência
na Rua Dadrá, n.° 3, 3° dto., 6000-236 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar
o serviço de fiscalização n.° 323527 ao cliente n.° 671711, com a água suspensa por falta de pagamento
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desde o dia 04/11/2019, a leitura de 1775 m3, constatou-se que o selo de fecho de água encontrava-se
violado e o contador apresentava a seguinte leitura, 1859 m3, o contador foi retirado e ramal. Documentado
nas fotografias que se anexam.’ Pelo que ficou V. Ex.a indiciada 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.° 210 de 31 de
outubro de 2018, 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 16 de
dezembro de 2019 e rececionada a 16/01/2020, 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, o contador encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água aberta
indevidamente; 2 A água foi suspensa 04/11/2019, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 252916,
-

com o valor de 194.81 €, com data limite de pagamento, 23/10/2019, rececionado no dia 04/10/2019; 3 Ao
-

se efetuar um serviço de fiscalização n.° 323527 no dia 09/12/2019, para a morada em apreço, foi detetado
que o selo 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 1775
m3 quando a água foi suspensa, quando se fez o serviço de fiscalização o contador apresentava a leitura
de 1859 m3, comprovando-se desta forma o consumo de água indevidamente, o contador foi retirado e o
ramal selado; 4 Aquando da realização do contrato de fornecimento de água, transmitem-se as clausulas
-

gerais pelas quais se rege o contrato, bem como se encontram afixados e disponibilizados os Regulamentos
dos Serviços Municipalizados e o tarifário em vigor. II. 1

-

Pelo exposto, consideram os SMCB como

provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 36/2019. 2

-

Segundo o artigo

570

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
Ata n.° 1112020, de 24 de Abril

-

Segundo o n.° 3 do artigo 22° do Regulamento atrás mencionado:
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L

‘Restabelecimento do abastecimento ou da Recolha. 3 O restabelecimento do serviço deve ser efetuado
-

no prazo máximo de 24 horas após a regularização da situação que originou a suspensão.’ 4 A arguida
-

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 do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação à arguida a coima de €250,00. Remetese a presente proposta à Senhora Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para
efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo Senhor Vereador com competência
delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima por Despacho
n.° 34/2017, do Senhor Presidente, datado 17 de outubro de 2017. Em caso da propost ser aprovada,
deverá a arguida ser notificada: de que a decisão se torna definitiva e exequível se não for judicialmente
impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pela arguida (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 a
arguida 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
Branco, aplicara Silvina Barata Cabaço Coelho, arguida no processo de contraordenação n.° 36/201 9, 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.° 210, de 31 de outubro de 2018.
3.1.2. Contraordenação n.° 3812019. Paulo Jorge Lopes Lameiras

Pelo Senhor Presidente foi presente um processo de contraordenação instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, 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 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 cominada 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 seguinte
proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de
16/03/2020: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 38/2019, contra o arguido Paulo Jorge Lopes Lameiras,
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com morada na Travessa do Matadouro, n.° 9, garagem, 6000-306 Castelo Branco, foi instaurado o processo
contraordenacional, porquanto, Aos 16 dias do mês de dezembro, do corrente ano de 2019, pelas 10:22 H
eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no
local, Travessa do Matadouro, n.° 9, Garagem, 6000-306 Castelo Branco, ter o Sr.° Paulo Jorge Lopes
Lameiras, com residência na Travessa do Matadouro, n.° 9, Garagem, 6000-306 Castelo Branco, cometido
a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 324506 ao cliente n.° 693243, com
a água suspensa por falta de pagamento desde o dia 02/12/2019, a leitura de 42 m3, constatou-se que o
selo de fecho de água n.° 48072 encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte leitura, 43 m3,
o contador foi retirado e ramal selado com o selo n.° 47706. Documentado nas fotografias que se anexam.’
Pelo que ficou V. Ex. indiciada 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,

2a

série n.° 210 de 31 de outubro de 2018, 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
notificado para o efeito, porcarta registada datada de 16 de dezembro de 2019 e rececionada a 17/01/2020,
com o auxilio da PSP o arguido 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, o contador
encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água aberta indevidamente; 2 A água foi
-

suspensa 02/1 2/201 9, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 254671, com o valor de 2432€, com
data limite de pagamento, 21/11/2019, rececionado no dia 04/11/2019; 3 Ao se efetuar um serviço de
-

fiscalização n.° 324506 no dia 16/12/2019, para a morada em apreço, foi detetado que o selo que é colocado
por estes Serviços quando executam a suspensão da água por falta de pagamento, selo n.° 48072, se
encontrava violado e a água indevidamente aberta, o contador apresentava a leitura de 42 m3 quando a
água foi suspensa, quando se fez o serviço de fiscalização o contador apresentava a leitura de 43 m3,
comprovando-se desta forma o consumo de água indevidamente, o contador foi retirado e o ramal selado
com selo n°47706; 4

-

Aquando da realização do contrato de fornecimento de água, transmitem-se as

clausulas gerais pelas quais se rege o contrato, bem como se encontram afixados e disponibilizados os
Ata n.° 11/2020, de 24 de Abril
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Regulamentos dos Serviços Municipalizados e o tarifário em vigor. II. 1 - Pelo exposto, consideram os SMCB
como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 38/2019. 2 Segundo o artigo
-

570

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 Segundo o n.° 3 do artigo 22° do Regulamento atrás mencionado:
‘Restabelecimento do abastecimento ou da Recolha. 3 O restabelecimento do serviço deve ser efetuado
—

—

no prazo máximo de 24 horas após a regularização da situação que originou a suspensão.’ 4

—

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 do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação ao arguido a coima de €250,00. Remetese a presente proposta à Senhora Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para
efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo Senhor Vereador com competência
delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima por Despacho
n.° 34/2017, do Senhor Presidente, datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada,
deverá a arguida ser notificada: de que a decisão se torna definitiva e exequível se não for judicialmente
impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pela arguida (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 a
arguida 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
Branco, aplicar a Paulo Jorge Lopes Lameiras, arguido no processo de contraordenação n.° 38/2019, 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.° 210, de 31 de outubro de 2018.
3.1.3. Contraordenação n.° 3912019. Pedro Miguel Lopes Almeida
Pelo Senhor Presidente foi presente um processo de contraordenação instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, 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 Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de
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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 cominada 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 seguinte
proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de
16/03/2020: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 39/201 9, contra o arguido Pedro Miguel Lopes Almeida,
com morada na Rua dos Ferreiros, n.° 88, 1° andar, 6000-204 Castelo Branco, foi instaurado o processo
contraordenacional, porquanto, ‘aos 16 dias do mês de dezembro, do corrente ano de 2019, pelas 10:22 H
eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no
local, Rua dos Ferreiros, n.° 88, 1° andar, 6000-204 Castelo Branco, ter o Sr.° Pedro Miguel Lopes Almeida,
com residência na Rua dos Ferreiros, n.° 88, 1° andar, 6000-204 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte
(s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 324507 ao cliente n.° 709646, com a água
suspensa por falta de pagamento desde o dia 02/12/2019, a leitura de 23 m3, constatou-se que o selo de
fecho de água n.° 48030 encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte leitura, 25 m3. Não foi
retirado o contador porque não se tem acesso ao mesmo. Documentado nas fotografias que se anexam.’
Pelo que ficou V. Ex.a indiciada 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.° 210 de 31 de outubro de 2018, 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 R6gulamento, 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
notificado para o efeito, por carta registada datada de 16 de dezembro de 2019 e rececionada a 20/01/2020,
com o auxílio da PSP o arguido 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, o contador
encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água aberta indevidamente; 2 A água foi
-

suspensa 02/1 2/201 9, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 254793, com o valor de 23.29 €, com
data limite de pagamento, 22/11/2019, rececionado no dia 05/11/2019; 3 Ao se efetuar um serviço de
-
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fiscalização n.° 324507 no dia 13/12/2019, para a morada em apreço, foi detetado que o selo que é colocado
por estes Serviços quando executam a suspensão da água por falta de pagamento, selo n.° 48030, se
encontrava violado e a água indevidamente aberta, o contador apresentava a leitura de 23 m3 quando a
água foi suspensa, quando se fez o serviço de fiscalização o contador apresentava a leitura de 25 m3,
comprovando-se desta forma o consumo de água indevidamente, foi cortado o ramal uma vez que não se
tem acesso ao contador; 4 Aquando da realização do contrato de fornecimento de água, transmitem-se as
-

clausulas gerais pelas quais se rege o contrato, bem como se encontram afixados e disponibilizados os
Regulamentos dos Serviços Municipalizados e o tarifário em vigor. II. 1 Pelo exposto, consideram os SMCB
-

como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 39/2019. 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 Segundo o n.° 3 do artigo 22° do Regulamento atrás mencionado:
‘Restabelecimento do abastecimento ou da Recolha. 3 O restabelecimento do serviço deve ser efetuado
—

—

no prazo máximo de 24 horas após a regularização da situação que originou a suspensão.’ 4

—

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 do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação ao arguido a coima de €250,00. Remetese a presente proposta à Senhora Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para
efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo Senhor Vereador com competência
delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima por Despacho
n.° 34/2017, do Senhor Presidente, datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada,
deverá a arguida ser notificada: de que a decisão se torna definitiva e exequível se não for judicialmente
impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pela arguida (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 a
arguida e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 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, aplicar a Pedro Miguel Lopes Almeida, arguido no processo de contraordenação n.° 39/2019, a
coima de € 250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89.°, por violação da alínea c) do artigo 12°, do
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Regulamento dos Serviços de Abastecïmento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2. Série n.° 210, de 31 de outubro de 2018.
3.1.4. Contraordenação n.°412020. Cidália Maria Ramos Garrida Santos
Pelo Senhor Presidente foi presente um Processo de contraordenação instruído pelos Serviços
1

Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, 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 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 cominada 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 seguinte
proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de
16/03/2020: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 4/2020, contra a arguida Cidália Maria Ramos Garrido
Santos, com morada na Rua Dr. Manuel Fonseca R. Sousa, n.° 19, 1° dto., 60005-1 50 Escalos de Baixo, foi
instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 07 dias do mês de fevereiro, do corrente ano de
2020, pelas 15:00 H eu António Gouveia, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por
inspeção no local, Rua Dr. Manuel Fonseca R. Sousa, n.° 19,

J0

dto., 6005-150 Escalos de Baixo, ter a Sr.a

Cidália Maria Ramos Garrido Santos, com residência na Rua Dr. Manuel Fonseca R. Sousa, n.° 19, 1° dto.,
6005-150 Escalos de Baixo, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de reabertura
n.° 331466 ao cliente n°46836, com a água suspensa por falta de pagamento desde o dia 06/02/2020, com
a leitura de 1509 m3, constatou-se que o selo de fecho de água n.° 50471 encontrava-se violado e o contador
apresentava a seguinte leitura, 1510 m3. Documentado nas fotografias que se anexam.’ Pelo que ficou V.
Ex.a indiciada 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.° 210 de 31 de outubro de 2018, 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
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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 11 de fevereiro de 2020 e rececionada a 13/03/2020, a arguida
apresentou a seguinte defesa escrita: ‘Venho por este meio me pronunciar sobre a carta que recebi sendo
uma notificação do Processo n.° 04/2020 de uma multa de 250€ por danificar o contador. Eu trabalho todos
os dias e chego a casa às 7 h da noite, tendo verificado que no dia 06/02/2020 quando cheguei a asa do
trabalho foi tirar o correio como faço sempre e tinha lá um aviso de corte mas assim que abri as torneiras eu
tinha água em casa, então no dia a seguir foi logo ver o que se passava i aos serviços e paguei tudo. Agora
recebo uma carta com uma multa de 250€ de uma coisa que eu não fiz porque o contador está na rua e
qualquer pessoa pode abrir a porta e fazer o que quiser. Eu nuca faria uma coisa dessa. Então não posso
pagar por uma coisa que eu não fiz. Espero que entendem a minha situação e reavez o caso, por favor.’
Assim sendo: 1

-

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

fiscalização, o contador encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água aberta
indevidamente; 2 A água foi suspensa 06/02/2020, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 259484,
-

com o valor de 40.51 €, com data limite de pagamento, 29/01/2020, rececionado no dia 10/01/2020; 3 Ao
-

se efetuar um serviço de reabertura n.° 331466 no dia 07/02/2020, para a morada em apreço, e após o
cliente ter pago todos os valores que levaram à suspensão do fornecimento de água, foi detetado que o selo
n.° 50471, 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 1509
m3 quando a água foi suspensa, quando se fez o serviço de reabertura o contador apresentava a leitura de
1510 m3, comprovando-se desta forma o consumo de água indevidamente; 4 Aquando da realização do
-

contrato de fornecimento de água, transmitem-se as clausulas gerais pelas quais se rege o contrato, bem
como se encontram afixados e disponibilizados os Regulamentos dos Serviços Municipalizados e o tarifário
em vigor. II. 1 Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de
-

vistoria n.° 04/2020. 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 Segundo o n.° 3 do
artigo 22° do Regulamento atrás mencionado: ‘Restabelecimento do abastecimento ou da Recolha. 3 O
—

—

restabelecimento do serviço deve ser efetuado no prazo máximo de 24 horas após a regularização da
situação que originou a suspensão.’ 4
Ata n.° 1112020, de 24 de Abril
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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 do dolo. III. Assim, é proposto a
aplicação ao arguido a coima de € 250,00. Remete-se a presente proposta à Senhora Administradora dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao Conselho de Administração e
deliberação pelo Senhor Vereador com competência delegada para instrução dos processos de
contraordenação e aplicação da respetiva coima por Despacho n.° 34/2017, do Senhor Presidente, datado
17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá a arguida ser notificada: de que a decisão
se torna definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após o seu
conhecimento pela arguida (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 a arguida 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
Branco, aplicar a Cidália Maria Ramos Garrido Santos, arguida no processo de contraordenação n.° 4/2020,
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 d& Água e Saneamento de Águas Residuais do
MunicípiodeCasteloBranco,publicadoem Diário da República, 2.a Série n.° 210, de 31 de outubro de 2018.
Ponto 4— PATRIMÓNIO
Procedimentos para Desocupação de Imóveis Ilegalmente Ocupados
4.1. Praceta Eng. Manuel Valente, Bloco El,

1.0

B, Castelo Branco. Despacho n.° 912020.

Ratificação

Pelo Senhor Presidente foi presente, o Despacho n.° 9/2020, de 11 de março, determinando o seguinte:
“O Município de Castelo Branco é proprietário do imóvel urbano destinado a habitação, sito na Praceta Eng.°
Manuel Valente, Bloco El 1.0 E, em Castelo Branco, o qual se encontrava devoluto e a aguardar a realização
de obras para adaptação e afetação ao projeto de Habitação Partilhada promovido pela autarquia.
Constatou-se, entretanto, que o imóvel se encontra indevida e ilegalmente ocupado, por indivíduo ou
agregado familiar, sem qualquer título ou autorização. Considerando, assim, a necessidade de por termo à
ocupação não autorizada e de assegurar a salvaguarda e preservação do património municipal, garantindo
que o mesmo será afeto ao projeto de Habitação Partilhada, determino o seguinte, ao abrigo da competência
atribuída pela alínea h) do n.° 2 do artigo 35.° do Anexo à Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro: 1

—

Que se

proceda à identificação dos(s) ocupante(s) e à caracterização da sua situação, para efeitos de eventual
Ata n.° 1112020, de 24 de Abril
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encaminhamento pata uma adequada resposta em matéria de apoio social e habitacional. 2

—

Que seja

ordenado ao(s) ocupantes(s) que, no prazo de 2 dias úteis, desocupe(m) o imóvel e o deixem livre de
pessoas e bens, no mesmo estado de salubridade e conservação em que se encontrava. 3

—

Que a

notificação seja feita pessoalmente, através do serviço municipal de fiscalização, solicitando-se o
acompanhamento das forças de segurança, se se entender necessário, com a cominação de que, em caso
de incumprimento, pode incorrer no crime de desobediência, 4

—

Que, na falta de desocupação voluntária

do imóvel dentro do prazo para o efeito concedido, sejam coercivamente retirados do local todos os bens
móveis que sejam propriedade do(s) ocupante(s), e despejado o local de modo a ficar livre de pessoas e
bens. Os bens móveis e objetos que forem retirados do imóvel, serão depositados no Estaleiro Municipal,
onde poderão ser levantados, durante o horário de funcionamento do serviço, no prazo de 5 dias úteis
contados da remoção. Paços do Município, 11 de março de 2020.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificaro Despacho n.° 9/2020, deli de março, do Senhor
Presidente, referente à ocupação indevida e ilegal, por indivíduo ou agregado familiar, sem qualquer título ou
autorização, do imóvel propriedade municipal sito na Praceta Eng.° Manuel Valente, Bloco El

1.0 B,

em Castelo

Branco, considerando a necessidade de por termo à ocupação não autorizada e de assegurar a salvaguarda
e preservação do património municipal, garantindo que o mesmo será afeto ao projeto de Habitação Partilhada.
4.2. Rua Henrique Carvalhão, Bloco 4, 2.° B, Castelo Branco. Despacho n.° 1312020. Ratificação
Pelo Senhor Presidente foi presente, o Despacho n.° 13/2020, de 17 de março, determinando o seguinte:
“O Município de Castelo Branco é proprietário do imóvel urbano destinado a habitação, sito na Rua Henrique
Carvalhão, Bloco 4, 2.° B, em Castelo Branco, tendo-se constatado que o imóvel se encontra indevida e
ilegalmente ocupado, por indivíduo ou agregado familiar, sem qualquer título ou autorização. Considerando
a necessidade de por termo à ocupação não autorizada e de assegurar a salvaguarda e preservação do
património municipal, determino o seguinte, ao abrigo da competência atribuída pela alínea h) do n.° 2 do
artigo 35.° do Anexo à Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro: 1

—

Que se proceda à identificação dos(s)

ocupante(s) e à caracterização da sua situação, para efeitos de eventual encaminhamento para uma
adequada resposta em matéria de apoio social e habitacional. 2

—

Que seja ordenado ao(s) ocupantes(s)

que, no prazo de 2 dias úteis, desocupe(m) o imóvel e o deixem livre de pessoas e bens, no mesmo estado
de salubridade e conservação em que se encontrava. 3 Que a notificação seja feita pessoalmente, através
—

do serviço municipal de fiscalização, solicitando-se o acompanhamento das forças de segurança, se se
entender necessário, com a cominação de que, em caso de incumprimento, pode incorrer no crime de
desobediência. Na impossibilidade de se proceder à notificação por essa via, seja a mesma feita por edital
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a afixar na porta de entrada da habitação. 4

—

Que, na falta de desocupação voluntária do imóvel dentro do

prazo para o efeito concedido, sejam coercivamente retirados do local todos os bens móveis e que sejam
propriedade do(s) ocupante(s), e despejado o local de modo a ficar livre de pessoas e bens. Os bens móveis
e objetos que forem retirados do imóvel, serão depositados no Estaleiro Municipal, onde poderão ser
levantados, durante o horário de funcionamento do serviço, no prazo de 5 dias úteis contados da remoção.
Paços do Município, 17 de março de 2020.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho n.° 13/2020, de 17 de março, do
Senhor Presidente, referente à ocupação indevida e ilegal, por indivíduo ou agregado familiar, sem qualquer
título ou autorização, do imóvel propriedade municipal sito na Rua Henrique Carvalhão, Bloco 4, 2.° B, em
Castelo Branco, considerando a necessidade de por termo à ocupação não autorizada e de assegurar a
salvaguarda e preservação do património municipal.
4.3. Rua Portas do Sol, Bloco 4, 2.° Direito, Castelo Branco. Despacho n.° 2212020. Ratificação
Pelo Senhor Presidente foi presente, o Despacho n.° 22/2020, de 20 de abril, determinando o seguinte:
“O Município de Castelo Branco é proprietário do imóvel urbano destinado a habitação, sito na Rua Portas
do Sol, Bloco 4, 2.° Direito, em Castelo Branco, tendo-se constatado que o imóvel se encontra indevida e
ilegalmente ocupado, por indivíduo ou agregado familiar, sem qualquer título ou autorização. Considerando
a necessidade de por termo à ocupação não autorizada e de assegurar a salvaguarda e preservação do
património municipal, determino o seguinte, ao abrigo da competência atribuída pela alínea h) do n.° 2 do
artigo 35.° do Anexo à Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro: 1

—

Que se proceda à identificação dos(s)

ocupante(s) e à caracterização da sua situação, para efeitos de eventual encaminhamento para uma
adequada resposta em matéria de apoio social e habitacional. 2

—

Que seja ordenado ao(s) ocupantes(s)

que, no prazo de 3 dias úteis, desocupe(m) o imóvel e o deixem livre de pessoas e bens, no mesmo estado
de salubridade e conservação em que se encontrava. 3— Que a notificação seja feita pessoalmente, através
do serviço municipal de fiscalização, solicitando-se o acompanhamento das forças de segurança, se se
entender necessário, com a cominação de que, em caso de incumprimento, pode incorrer no crime de
desobediência. Na impossibilidade de se proceder à notificação por essa via, seja a mesma feita por edital
a afixar na porta de entrada da habitação. 4

—

Que, na falta de desocupação voluntária do imóvel dentro do

prazo para o efeito concedido, sejam coercivamente retirados do local todos os bens móveis e que sejam
propriedade do(s) ocupante(s), e despejado o local de modo a ficar livre de pessoas e bens. Os bens móveis
e objetos que forem retirados do imóvel, serão depositados no Estaleiro Municipal, onde poderão ser
levantados, durante o horário de funcionamento do serviço, no prazo de 60 dias contados da remoção. Por
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força da competência que resulta do artigo 28.°, por remissão do artigo 35°, ambos da Lei n.° 81/2014, de
19 de dezembro, alterada e republicada pela Lei n.° 32/2016, de 24 de agosto, a presente decisão de
promover o despejo coercivo será submetida à ratificação da Câmara Municipal, nos termos do n.° 3 do
artigo 35.° do Anexo à Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro. Paços do Município, 20 de abril de 2020.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho n.° 22/2020, de 20 de abril, do
Senhor Presidente, referente à ocupação indevida e ilegal, por indivíduo ou agregado familiar, sem qualquer
título ou autorização, do imóvel propriedade municipal sito na Rua Portas do Sol, Bloco 4, 2.° Direito, em
Castelo Branco, considerando a necessidade de por termo à ocupação não autorizada e de assegurar a
salvaguarda e preservação do património municipal.
Ponto 5— CONTABILIDADE
5.1. Águas do Vale do Tejo, SA. Documentos de Prestação de Contas do Exercício de 2019
Pelo Senhor Presidente foram presentes, para conhecimento, os documentos de Prestação de Contas
do Exercício 2019 da Águas do Vaie do Tejo, SA, que são dados como reproduzidos, ficando a fazer parte
integrante desta ata identificados como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal tomou conhecimento e decidiu remeter, para conhecimento da Assembleia
Municipal, uma cópia dos respetivos documentos da Águas do Vaie do Tejo, SA, onde o Município tem uma
participação, nos termos da alínea b) do n.° 2 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
5.2. 8.a Alteração ao Orçamento e 8.a às Grandes Opções do PlanoI2O2O

Pelo Senhor Presidente foram presentes a 8.a Alteração ao Orçamento e 8.a às Grandes Opções do
Piano/2020, na despesa, no valor de € 680.000,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
5.3. 9.a Alteração ao Orçamento e 9a às Grandes Opções do PIanoI2O2O
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 9a Alteração ao Orçamento e 9a às Grandes Opções do
Piano/2020, na despesa, no valor de € 200.000,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
5.4. 10.a Alteração ao Orçamento e 10.a às Grandes Opções do PlanoI2O2O
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 10.a Alteração ao Orçamento e 10.a às Grandes Opções do
Piano/2020, na despesa, no valor de € 120.000,00, quer no reforço, quer na anulação.
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A Câmara Municipal tomou conhecimento.
55

Jj•a

Alteração ao Orçamento e

Jja

às Grandes Opções do PlanoI2O2O

Pelo Senhor Presidente foram presentes a 11.a Alteração ao Orçamento e 11.a às Grandes Opções do
Plano/2020, na despesa, no valor de € 655.000,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 6

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

6.1. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Castelo Branco (2020-2029)

—

Parecer Vinculativo. Consulta Pública
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2214, de 21/04/2020, do Gabinete de Proteção
Civïl, sobre o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Castelo Branco (2020-2029)

-

Parecer Vinculativo. Consulta Pública. Da informação consta o seguinte texto: “Em conformidade com a
legislação vigente, a elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) é
estabelecida ao abrigo do n.° 2 do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua redação
atual, estabelecendo o anexo ao Despacho n.° 443-N2018, de 9 de janeiro, alterado pelo Despacho n.°
1222-B/2018, os termos para a sua elaboração, aprovação, revisão e atualização. Na sequência deste
procedimento a Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) emitiu parecer prévio, no dia 28 de
fevereiro relativo ao PMDFCI, tendo sido remetido o plano para o ICNF, 1. P, para emissão de parecer
vinculativo. Através do Despacho do Conselho Diretivo do ICNF l.P., datado de 17 abril 2020, o PMDFCI de
Castelo Branco obteve parecer vinculativo positivo, de acordo com ofício 16679/2020/DGFR. Nesta
conformidade, nos termos do n.°s 5, 6 e 7 do artigo 4.° do anexo ao Despacho n.° 443-A/2018, de 9 de
janeiro, na sua redação atual, e para continuação da tramitação do processo, submete-se a proposta do
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de Castelo Branco à análise da
Câmara Municipal, propondo-se que, em reunião do Executivo seja deliberado o seguinte: Submeter o Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios a consulta pública, conforme minuta que se anexa;
Divulgação do aviso da consulta pública é feita por edital a afixar nos locais de estilo e anúncio a publicar
no Diário da República; Definir o período de consulta pública em 15 dias úteis, durante os quais os
interessados podem proceder à formulação de sugestões, bem como à apresentação de informações sobre
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento; Disponibilizar os
documentos para consulta no site desta autarquia https:llwww.cm-castelobranco.pt; Definir que as sugestões
ou observações devem ser apresentadas por escrito até ao final do período referido, devidamente
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fundamentadas e dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, devendo ser remetidas por correio para a
Praça do Município, 6000-458 Castelo Branco, ou enviadas para o endereço eletrónico camara@cm
castelobranco.pt, podendo quaisquer informações ou esclarecimentos ser prestados pelo Gabinete
de Proteção Civil desta autarquia, através do telefone 272330330 ou do endereço eletrónico
protecaocívll@cm-castelobranco.pt.” Os documentos são dados como reproduzidos e ficando a fazer parte
integrante desta ata identificados como documentação n.° 2.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter o Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios a consulta pública.
Deliberou ainda, divulgar a consulta pública por edital a afixar nos locais de estilo e aviso a publicar no
Diário da República.
Mais deliberou, fixar o período de consulta pública em 15 dias úteis, durante os quais os interessados
podem proceder à formulação de sugestões, bem como à apresentação de informações sobre quaisquer
questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento.
Deliberou ainda, disponibilizar os documentos para consulta no site desta autarquia https.llwww.cm
castelobranco.pt.
Mais deliberou, definir que as sugestões ou observações devem ser apresentadas por escrito até ao final
do referido período, devidamente fundamentadas e dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, devendo
ser remetidas por correio para a Praça do Município, 6000-458 Castelo Branco, ou enviadas para o endereço
eletrónico camara@cm-castelobranco.pt, podendo quaisquer informações ou esclarecimentos ser
prestados pelo Gabinete de Proteção Civil desta autarquia, através do telefone 272330330 ou do
endereço eletrónico protecaocivll@cm-castelobranco.pt.”
6.2. Faixas de Gestão de Combustível da Rede Secundaria. Venda de Material Lenhoso

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2235, de 21/04/2020, do Gabinete de Proteção
Civil, sobre Faixas de Gestão de Combustível da Rede Secundar/a. Venda de Material Lenhoso. Da
informação consta o seguinte texto: “Considerando que: O anexo do Decreto-Lei n.° 124/2006, de 28 de
junho na sua atual redação estabelece que: Para efeitos de gestão de combustíveis no âmbito das redes
secundárias de gestão de combustível envolventes aos edifícios, aglomerados populacionais, equipamentos
e infraestruturas, aos estratos arbóreos, arbustivos e subarbustivos, não integrados em áreas agrícolas, com
exceção das áreas de pousio e de pastagens permanentes, ou de jardim, aplicam-se os seguintes critérios:
No estrato arbóreo a distância entre as copas das árvores deve ser no mínimo de 10 m nos povoamentos
Ata n.° 1112020, de 24 de Abril
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de pinheiro bravo e eucalipto, devendo estar desramadas em 50% da sua altura até que esta atinja os 8 m,
altura a partir da qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 m acima do solo; Considerando a
responsabilidade da autarquia definida no Decreto-Lei n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação,
no que diz respeito a gestão de combustíveis no âmbito das redes secundárias de gestão de combustível
envolventes a equipamentos e infraestruturas (estradas estação de tratamento de aguas zona industrial) e
no que diz respeito a sensibilização dos proprietários através de exemplos de boas práticas; Considerando
ainda a segurança das vias no que diz respeito a fenómenos climatéricos adversos relacionados com vento
forte em que caem com frequência árvores, pernadas e ramos e que frequentemente provocam prejuízos
avultados em viaturas, para além dos meios humanos e materiais que se torna necessário disponibilizar
para normalizar a situação, propõe-se a venda das árvores nos seguintes locais:
Número de
Eucaliptos

Número de
Pinheiros Bravo

Circuito de Manutenção do Lance Grande

200

301

ER 233 entre Cruzamento ER 240 e Rotunda de Escalos de Cima

12

ER 233 entre Rotunda Taberna Seca e Monte Gordo

301

139

ERl8entreRotunda

36

388

L oca 1

Zona Industrial de Castelo Branco
Santa Águeda

-

-

-

350
150

Propõe-se que as árvores sejam colocadas à venda ao melhor preço. O Adjudicatário: Deverá ser operador
económico na área da exploração florestal; Não deverá ter dividas perante a Autoridade Tributaria e a
Segurança Social nem ter qualquer litígio com a Câmara Municipal; Deverá indicar os meios humanos e
materiais a afetar. Será responsável por: Remover do local os sobrantes de exploração (ramos pernadas e
bicadas); Manter a segurança das vias junto das quais procede a exploração das arvores com sinalização
adequada homologada de acordo com a autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e se necessário
proceder a contratação de segurança junto das autoridades; Cumprimento da legislação florestal
nomeadamente no que diz respeito à fitossanidade e em especial ao nemátodo devendo fazer prova dessa
situação antes de proceder ao corte dos pinheiros bravos.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, nas condições estabelecidas, a venda das
árvores, propriedade municipal, identificadas no quadro transcrito, ao melhor preço, através da entrega de
propostas em carta fechada, após a necessária publicitação.
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Ponto 7

—

c

RECURSOS HUMANOS

Abertura de Procedimento Concursal de Seleção para Provimento de Dois Cargos de Direção
Intermédia de 2.° Grau (Chefe de Divisão). Despacho n.° 2312020
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento da Câmara Municipal, o Despacho n.° 23/2020,
de 21 de abril, determinando o seguinte: “Considerando a previsão no Mapa de Pessoal da Câmara
Municipal de Castelo Branco, de duas unidades orgânicas destinadas a ser ocupadas por titulares de cargos
de direção intermédia de 2.° grau chefes de divisão; Considerando que se encontram vagos os cargos de
—

dirigentes das unidades orgânicas de correspondentes à Divisão de Urbanismo e Obras Particulares e à
Divisão de Manutenção, Espaços Verdes e Qualidade de Vida; Considerando a necessidade de prover tais
cargos, com vista à conformação de uma estrutura hierárquica capaz de assegurar a eficácia e eficiência na
gestão dos recursos humanos afetos às referidas unidades orgânicas, Pretende-se promover procedimento
destinado ao recrutamento de dois titulares para cargos de direção intermédia de 2.° grau (chefes de
divisão), que preencham os requisitos legais, detenham a competência e aptidão para o exercício das
funções, para serem providos em comissão de serviço pelo período de 3 anos, de acordo com a Lei n.°
2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei n.° 49/2012, de
29 de agosto, também na redação atual. Assim, no uso da competência que me está atribuida pela alínea
a) do n.° 2 do artigo 35.° do Anexo à Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com o artigo 23.°
da Lei n.° 49/201 2, de 29 de agosto, com as alterações da Lei n.° 82-B/2014, de 31 de dezembro, da Lei n.°
42/2016, de 28 de dezembro e da Lei n.° 114/2017, de 29 de dezembro, que adaptou à administração local
a Lei n.° 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, determino e autorizo o seguinte: 1

—

A abertura de

procedimento concursal para provimento dos cargos de direção intermédia de 2.° grau previstos no Mapa
de Pessoal em vigor, designadamente os cargos de Chefe da Divisão de Urbanismo e Obras Particulares e
de Chefe da Divisão de Manutenção, Espaços Verdes e Qualidade de Vida, pelo prazo de 10 dias úteis
contados do dia seguinte ao da publicação na BEP, nos termos e para os efeitos do artigo 20.° e 21 .° da Lei
n.° 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável ao pessoal dirigente dos municípios por força
da Lei n.° 49/2012, de 29 de agosto, também na atual redação. II O local de trabalho é na área do Município
—

de Castelo Branco e a remuneração mensal será estipulada nos termos do artigo 31 0 da Lei n.° 2/2004, de
15 de janeiro. III

—

Requisitos formais: os previstos no artigo 12.° da Lei n.° 49/2012, de 29 de agosto, na

atual redação, e no n.° 1 do artigo 20.° da Lei n.° 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, nomeadamente
trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados,
dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo,
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que reúnam quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo
exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura. IV O perfil pretendido para o exercício dos cargos
—

de chefe da Divisão de Urbanismo e Obras Particulares e de chefe da Divisão de Manutenção, Espaços
Verdes e Qualidade de Vida é o seguinte: comprovados conhecimentos técnicos e científicos e/ou
experiência nas áreas de atuação de cada um dos cargos de direção em causa; competências relacionais
e comunicacionais adequadas ao exercício da função, nomeadamente capacidade de liderança e de
motivação; capacidade de promover uma gestão orientada para resultados, de acordo com os objetivos
anuais a atingir; desempenho para o reforço da qualidade, da eficácia e da eficiência dos serviços e para a
produtividade dos trabalhadores. V A seleção será feita nos termos do disposto no artigo 21.0 da Lei n.°
—

2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, adaptada à administração local pela Leí n° 49/2012, de 29 de
agosto, e recairá nos candidatos que, em cada uma das áreas a recrutar e em sede de apreciação de
candidaturas, melhor corresponda ao perfil desejado para prosseguir as atribuições e objetivos dos serviços.
Os métodos de seleção a utilizar no procedimento deverão ser a avaliação curricular e a entrevista pública
de seleção, cujos critérios de avaliação e ponderação serão definidos pelo júri do procedimento. VI Para
-

júri do procedimento de recrutamento, foram designados por deliberação da Assembleia Municipal de
19/02/2020, por proposta da Câmara Municipal aprovada em 14/02/2020, os seguintes membros: A

-

Recrutamento para cargo de direção intermédia para a Divisão de Urbanismo e Obras Particulares:
Presidente: Eng.° Luís Alfredo Cardoso Resende, Diretor do Departamento Técnico Operacional da Câmara
Municipal de Castelo Branco. 1 .o vogal efetivo: Francisco José Alveirinho Correia, Diretor do Departamento
de Administração Geral da Câmara Municipal de Castelo Branco, que substitui o presidente nas suas faltas
e impedimentos. 2.° vogal efetivo: Professor Doutor Francisco José Ferreira Lucas, docente na Escola
Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Vogais suplentes: Professora Doutora
Fernanda Maria Grácio Delgado Ferreira de Sousa, docente na Escola Superior Agrária do Instituto
Politécnico de Castelo Branco, e Eng.° Aníbal Sanches da Natividade, Chefe da Divisão de Obras,
Equipamentos e Infraestruturas da Câmara Municipal de Castelo Branco. B

—

Recrutamento para cargo de

direção intermédia para a Divisão de Manutenção, Espaços Verdes e Qualidade de Vida: Presidente:
Francisco José Alveírinho Correia, Diretor do Departamento de Administraçãç Geral da Câmara Municipal
de Castelo Branco. 1 •0 vogal efetivo: Eng.° Luís Alfredo Cardoso Resende, Diretor do Departamento Técnico
Operacional da Câmara Municipal de Castelo Branco. que substitui o presidente nas suas faltas e
impedimentos. 2.° vogal efetivo: Professora Doutora Fernanda Maria Grácio Delgado Ferreira de Sousa,
docente na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Vogais suplentes: Professor
Doutor Francisco José Ferreira Lucas, docente na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de
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Castelo Branco, e Eng.a Maria Otília Santos Pires Caetano, Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial e de
Instalações Municipais. VII Deverão os procedimentos ser publicitados na 2. série do Diário da República,
—

em jornal de expansão nacional e na BEP durante 10 dias, nos termos do artigo 21.° da Lei n.° 2/2004, de
15 de janeiro, na redação atual, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei n.° 49/2012, de 29 de
agosto, também na redação atual. Castelo Branco, 21 de abril de 2020.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 8— DIÁRIO DE TESOURARIA

Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 23 de abril:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 36.287.926,60
€4.003,75

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

Terminada a menção aos assuntos incluídos na ordem do dia e não havendo pedidos de intervenções
do público assistente, nos termos do n.° 6 do artigo 49.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, o Senhor

Presidente deu por encerrada a reunião.
APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA
De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a fim das 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
Alveirinho Correia, que a secretariei.

O Presidente da Câmara

O Secretário
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