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ATA N.°23
(n.° 1 do Artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte, no Salão Nobre dos Paços do Município, a
Câmara Municipal reuniu publicamente, porconvocatória ordinária, sob a Presidência do Senhor Presidente
da Câmara Municipal, José Augusto Rodrigues Alves, estando presentes o Senhor Vice-Presidente, Jorge
Manuel Carrega Pio e os Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista, Carlos Manuel Lista Semedo,
Hugo José dos Reis Lopes e Luís Miguel Mendes Rodrigues.
A Senhora Vereadora Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares, não esteve presente, por se
encontrar a gozar um período de férias.
O Senhor Vereador Luís Miguel Mendes Rodrigues, cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista
do Partido Social Democrata, esteve presente na reunião, nos termos do artigo 78.° e do n .01 do artigo 79.° da
Lei n.° 169/99, de 18 de setembro, em substituição do Senhor Vereador Carlos Barata de Almeida.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José
Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar os assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

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

conforme estipulado no artigo 52.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Bom dia Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Dr. Alveirinho. Trabalhador da Autarquia. José Júlio. Trago aqui um tema,
acima de tudo, para fazer um pedido de esclarecimento sobre o mesmo. No passado mês, em julho, as
nossas ruas foram percorridas pelo programa de televisão Domingão. É sempre uma mais-valia porque
promove a cidade, alguns produtos e algumas ofertas turísticas que a cidade tem. Este programa já foi
realizado em vários municípios, com valores monetários distintos. E é aqui, Senhor Presidente, que eu
queria pedir um esclarecimento, da sua parte, se sabe o motivo do por quê disso ter acontecido, porque não
há nada que explique essa razão. Da minha parte é tudo. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Lista Semedo: “Muito bom dia a todos. Senhor Presidente.
Senhores Vereadores. Dr. Alveirinho. Comunicação Social. Também o Trabalhador da Autarquia...
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Cumprimento todos nesta, na verdade, minha primeira intervenção enquanto Vereador. Quero congratular
esta possibilidade que a comunidade me dá, para seguir uma linhagem de pessoas que foram Vereadores
da cultura neste Município... Cito, por exemplo: Joaquim Marfins, Fernando Raposo, Maria Manuel Viana...
São pessoas que, no passado mais ou menos recente, cumpriram esta função. Espero, sobretudo, estar à
altura daquilo que são os desafios, ao longo deste ano e pouco. Eu gostava de fazer uma curta intervenção
para destacar alguns aspetos daquilo que foram as iniciativas municipais, na área da cultura. Começava
pelas Noites Azuladas, já aqui referidas numa reunião anterior, mas agora com um balanço mais completo
dos dois fins-de semana em que o evento foi realizado, no início e no último fim-de-semana do mês de julho.
Nós tivemos cerca de oitocentas pessoas a participar nesta iniciativa que, como sabem, teve entrada
gratuita, mas com uma grande preocupação na questão da segurança, da confiança na iniciativa e nos
procedimentos necessários para que, mesmo sendo ao ar livre, não se caia na tentação de abrandar o
cuidado e a atenção, relativamente à propagação da Covid-19. A utilização de dois espaços emblemáticos
da nossa cidade: um deles o anfiteatro que é, naturalmente, criado para o efeito, junto ao Museu Cargaleiro,
na Praça Manuel Cargaleiro; e, também, no castelo, na alcaidaria, junto à antiga casa do alcaide no castelo.
A presença junto a estes monumentos patrimoniais no coração do centro histórico é fundamental para a
afirmação do próprio centro histórico e daquilo que é a intenção de, continuadamente, melhorar aquilo que
é o usufruto, por parte do cidadão, em relação ao centro histórico. Sete Sóis Sete Luas é um festival que já
se realiza em Castelo Branco há cinco anos. É uma iniciativa que tem procurado, também ela, trabalhar
sempre nesta tónica de ocupar espaços públicos, zonas ao ar livre. Utilizámos, mais uma vez, o chamado
Monte do Índio, um espaço que, pelas suas caraterísticas, tem um forte impacto na comunidade circundante.

É um espaço rodeado de habitações, com vários prédios, mas é notável que tem congregado, tal como as
Noites Azuladas, a vinda, também, de pessoas de fora

—

recebemos visitantes e, conseguimos localizar

alguns, porque eles fizeram reservas de bilhetes. Esta também é uma caraterística a salientar: a reserva de
bilhetes, para garantir que não ultrapassamos a lotação. O facto de haver reserva de bilhetes permite-nos,
também, por exemplo, dizer que tivemos pessoas do Fundão e da Covilhã. O que é significativo porque,
muitas vezes, essas pessoas chegam a Castelo Branco um pouco mais cedo e acabam por, no mínimo,
lanchar e às vezes até jantar. Portanto, tem também essa repercussão que me parece importante. Mas,
voltando ao Sete Sóis Sete Luas, desta vez, aquilo que podemos considerar um risco, na fase de pandemia.
Nós termos dois grupos, um deles de Espanha e o outro, embora sendo um grupo centrado na Arménia, na
verdade, a maior parte dos seus elementos, vive em França. Como sabem, tanto a Espanha como a França
são espaços onde a pandemia teve e está a ter um impacto muito grande. Todos os cuidados, mais uma
vez, foram tidos e um acréscimo ainda: todos eles foram testados. Em acordo com a organização do próprio
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festival, quase que criámos a obrigatoriedade para as pessoas serem testadas na véspera da realização do
espetáculo. No Monte do Índio tivemos o grupo Zagala e o Collectif Medz Bazar. Neste caso tivemos
quatrocentas pessoas. Não estranhem este número ser tão certinho... Tem a ver com as cadeiras e a forma
como elas se podem separar com uma distância que seja razoável, para garantir, mesmo com a máscara,
que realmente estamos a abranger o maior cuidado possível. Ao colocarmos as duzentos cadeiras elas
esgotaram em ambas as situações. Regressando, também, ao Monte do Índio, uma nota foi que nós
tínhamos previsto, inicialmente, a realização de um espetáculo de teatro, pelo Teatro das Beiras, no espaço
do Parque da Cidade para dinamizar, também, o Parque da Cidade. Mas, quando contratámos esse
espetáculo, a encenação ainda estava a decorrer e eles resolveram, quando foi da conclusão da encenação,
que uma carrinha da própria companhia faria parte do elemento cenográfico; ou seja, o espetáculo começa,
literalmente, com a carrinha a entrar no espaço. Não dava para fazer isso no Parque da Cidade, por isso
tivemos de ir para o Monte do Índio. Mais um espetáculo em que tivemos, aproximadamente, cento e
cinquenta pessoas. Aí não esgotou, mas também, teve bastante impacto. Um outro espaço que usámos,
muito recentemente, para um concerto com os 4 Boys in a Bunker, no evento Verao Acontece, foi o espaço
da antiga Rua do Saco, o jardim junto à Rua Mouzinho Magro. Quando estamos a subir a Rua Mouzinho
Magro, temos aquela zona do lado direito da muralha que foi recuperada, já há alguns anos, e aí existe um
espaço bastante aprazível, embora seja um espaço mais pequeno. Aí tivemos cinquenta e cinco pessoas,
mas esgotámos a lotação desse espaço. Uma nota sobre esta questão da programação, em relação às
sessões de cinema: hoje vamos ter a primeira sessão de cinema com o filme Mulherzinhas, como sabem,
um filme oscarizado foi-lhe atribuído um prémio nos Óscares
—

—,

e a lotação já está esgotada. Portanto, é

um sinal, também, do impacto e do interesse das pessoas em relação ao cinema ao ar livre. Neste caso, vai
ser realizado junto à Piscina Praia, naquele espaço muito próximo da entrada. Agora, uma nota final: nos
últimos tempos têm aparecido algumas notícias sobre os achados arqueológicos do Vale da Massana. Eu
gostava de dizer que o Executivo acompanhou a situação, ainda antes da saída da primeira notícia,
contactando um dos membros da Associação para o Estudo e Preservação do Vale da Massana. Eu próprio
fui visitar o espaço. Fui fazer um reconhecimento, fui tentar perceber do que é que estamos,
verdadeiramente, a falar e, posteriormente, entrámos em contacto com uma das arqueólogas que fez o
acompanhamento daquela situação, que como provavelmente sabem, neste momento, trata-se da Direção
Regional de Cultura do Centro, em termos da primeira linha, de reporte de relatório, O relatório será enviado
para essa entidade, mas nós, Município, estamos a acompanhar, porque é de todo interesse perceber qual
é a verdadeira valia daqueles artefactos. Complemento esta informação com o facto de duas mós

—

uma

delas incompleta, outra mó relativamente importante já terem sido entregues ao Município. Estão, neste
—
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momento, em depósito no Museu do Canteiro. São mós que foram achadas, não no Vale da Massana,
curiosamente, mas sim na zona da Lardosa e que já se encontram à guarda do Município. Muito obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Mais uma vez bom dia Senhor
Presidente. Senhores Vereadores. Senhor Diretor Francisco Alveirinho e Senhor Funcionário desta casa.
Caro Jornalista José Júlio Cruz. Em 2013, o Executivo do Partido Socialista traçou uma estratégia de
desenvolvimento para o nosso Município a que deu continuidade em 2017. Traçámos um rumo para onde
queríamos ir, daquilo que não queríamos fazer e apostámos em três pilares que são muito caros para este
Executivo. Esta estratégia de que estou a falar contempla o turismo que, consequentemente, aposta,
também, na economia. Para além da realização de um conjunto de atividades que temos vindo a desenvolver
que valorizam as nossas raízes, o nosso património, o nosso território, há poucos dias, nesta perspetiva,
foram assinados dois protocolos com o Turismo do Centro, projetos que vêm, mais uma vez, valorizar o
nosso território, nomeadamente, a valorização da Rota do Bordado de Castelo Branco e a Rota Turística
Gastronómica do Queijo da Região. Um destes projetos é da Câmara Municipal o do Bordado de Castelo
—

Branco

—

e o outro é do lnovcluster o dos queijos. Temos aqui um património, que é o bordado e temos,
—

também, o queijo, que também constitui esse património. Com estes dois protocolos que valorizam, como
eu já disse, o nosso território, que constituem a identidade de Castelo Branco, temos aqui uma mais-valia
para a promoção do turismo. Há poucos dias, foi inaugurado o kartódromo que, como todos nós sabemos,
posiciona Castelo Branco a nível dos desportos motorizados. Mais um projeto que vem valorizar e que é,
também, um polo de atração turística. O Município permitiu, desde a inauguração destes equipamentos, que
pelo menos mil pessoas usufruíssem de uma experiência de quinze minutos no kartódromo. Para nós, para
este Executivo, o kartódromo revela-se já uma aposta de sucesso que foi possível com o trabalho, o
empenho e a dedicação da Câmara, claro está, mas também da Escuderia de Castelo Branco que eu aqui
—

saúdo e dou os parabéns. O kartódromo constitui uma aposta no turismo, na atração de visitantes, para
Castelo Branco, que comem, dormem e nos visitam. Portanto, temos aqui um projeto diferenciador a nível
do desporto que vem acrescentar mais-valia, como já disse, ao turismo de Castelo Branco e da região.
Também, neste período, desde a inauguração, participaram trezentas pessoas provenientes de fora do
distrito, das quais, cem, são estrangeiras. No passado fim-de-semana, um conjunto de utilizadores, com kart
próprio, estiveram três dias em Castelo Branco e teceram rasgados elogios ao equipamento, a esta
infraestrutura que a Câmara de Castelo Branco construiu. Para terminar, quero-vos dizer, que é assim que
este Executivo tem diversificado a oferta turística e é assim que o Executivo do Partido Socialista, este
Executivo, incrementa a atração de pessoas para Castelo Branco, para o concelho e, lá está, para a região.
Muito obrigada.”
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Tomou a palavra o Senhor Presidente José Augusto Alves: “Vou só fazer aqui uma pequena conclusã
e dar resposta à pergunta formulada pelo Senhor Vereador Hugo Lopes, em relação ao programa Domingão.
Quero-lhe dizer que, aquilo que nos foi transmitido através da empresa que nos contatou, os valores têm a
ver com a dimensão da localidade e com os artistas envolvidos. Foi a justificação que nos deram. Daí não
ser comparável, por vezes, aquilo que se pretende, com o programa em si. São pressupostos diferentes,
logo, têm preços diferentes. Foi essa a justificação que nos deram e foi nessa perspetiva que assumimos
esse evento que teve uma boa aceitação por parte da população, da comunidade albicastrense que, em
vários espaços do trajeto, foi efusiva e emotiva quando viram o camião dos artistas passar. Eu próprio estive
no local e presenciei, in loco, essa aceitação das pessoas que estavam nas suas residências e que se
envolveram em prol desse evento. Penso que respondi às suas dúvidas. Em relação ao Senhor Vereador
Carlos Semedo, a aposta na cultura é feita numa perspetiva de divulgarmos aquilo que fazemos em Castelo
Branco, mas também temos que pensar nos espaços culturais que a cidade tem. Não só, cingir-nos aos
espaços culturais fechados da cidade, porque esses todos nós reconhecemos o seu valor e a sua
capacidade acústica e comodidade... Mas, temos estes espaços da cidade que, perante esta situação da
pandemia, nos permitem divulgar estas temáticas, algumas com alguns anos, mas que nós insistimos
porque elas são temáticas de sucesso: Noites Azuladas, Sete Sóis Sete Luas. Todas esta temáticas são
extremamente bem aceites, com uma presença efetiva. Realço aqui a parte que diz respeito à divulgação,
mas, também, a participação e a capacidade de associar tudo isto à atração de pessoas para Castelo
Branco. A presença de muita gente de fora da cidade, de fora do concelho, permite-nos dizer que, neste
momento, reiteramo-lo várias vezes, a parte que diz respeito aos eventos culturais do concelho de Castelo
Branco

—

e neste caso, da cidade

—,

são bem aceites por toda a comunidade e por pessoas de fora de

Castelo Branco. Quero dizer que estamos numa atração de turismo, numa divulgação da nossa cultura,
mas, fundamentalmente, estamos a ter ‘nome’: Castelo Branco está associado à cultura e isso é importante
que se diga. Eu penso que todos nós, sem falsa modéstia, estamos orgulhosos desse trabalho que tem sido
feito ao longo destes tempos. Os achados arqueológicos do Vale da Massana são mais um aspeto
arqueológico-histórico da nossa região. O Município, a cidade, as freguesias, têm feito a identificação de
muitos espaços com esta oferta. Têm sido acompanhados pela Direção Regional de Cultura do Centro. Eu
próprio já assisti a algumas dessas, diria, iniciais investigações arqueológicas, por parte da Direção Regional
de Cultura do Centro. Temos um certo número de áreas, de regiões, com achados arqueológicos de
dimensão e importância significativas, o que quer dizer que, muita gente que passou por aqui, muitos povos
que passaram por aqui, estão ligados à nossa génese, aos nossos antepassados, às gerações muito
anteriores à nossa e temos o dever de lhes dar a devida importância. Todos nós temos que preservar a
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história das gentes, como nós temos sempre dito, no Município de Castelo Branco. A Senhora Vereadora
Maria José Baptista falou aqui em duas áreas distintas, mas ambas se circunscrevem no mesmo ponto que
é, no fim de contas, a atração: a atração turística, a atração de pessoas. Procuramos que as pessoas visitem
a nossa região. O Programa Valorizar, foi assinado, aqui, nesta sala, com a discrição e a simplicidade, mas
também com a dignidade que os momentos têm que ter... Estamos a falar de dois produtos. Um deles é um
icone da nossa cidade, como eu tenho dito: o Bordado de Castelo Branco. Estamos a fazer essa aposta já
há uns anos a esta parte. Nós temos o Centro de Interpretação do Bordado, temos a cultura do Bordado de
Castelo Branco toda a gente gosta de ter, nas suas casas, uma amostra do bordado, seja ela mais pequena
—

ou maior

—,

é o nosso ícone e, este Programa Valorizar é mais um incremento na procura de estarmos em

linha para que este ícone continue a crescer, a desenvolver-se, numa forma de visão estratégica. Depois,
temos o queijo, que é um produto da nossa região e de muitas regiões do nosso país, mas nós queremos
afirmar o nosso queijo. Está associado a muitas regiões do nosso país, não podemos pensar só em nós,
temos que pensar num sentido mais abrangente, mais lato. Isso, também, é importante que se diga. Ainda,
temos a situação do kartódromo que, como se costuma dizer, é uma aposta ganha. É uma aposta no
desporto automóvel. Temos um espaço, eu diria, privilegiado, um espaço que está a crescer, que está a ser,
tecnicamente, bem utilizado. E aqui está mais um exemplo: a Câmara Municipal faz a obra e depois
entregamos a quem sabe da área, que é a Escuderia, a única associação que tem na cidade essa apologia
e está a fazê-lo muito bem. Na necessidade de iniciar todo o aspeto da divulgação desta modalidade de
karting, estamos a ter uma procura excessiva. Nós sabíamos que ia ter uma boa procura, mas nunca com
estes números que a Senhora Vereadora Maria José Baptista disse aqui. É uma oferta turística. Também,
está num espaço extraordinário, um espaço que está a crescer, para esta área. Aliás, o nosso povoamento
concentrado permite-nos, também, ter isto, e, depois, está numa área, também, com a procura, mais tarde
ou mais cedo, do aeródromo. Tudo isto, interligado, evidentemente, vai fazer crescer mais uma vez o turismo
e a atração turística na nossa região. Era isto que queria dizer, em termos de conclusão.”
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia, conforme estipulado no artigo 53.°
da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.
II— PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATAS

Pelo Senhor Presidente, foram presentes, as atas, ordinária do dia 3 de julho (Ata n.° 18), extraordinária
do dia 30 de julho (Ata n.° 21) e ordinária do dia 7 de agosto de 2020 (Ata n.° 22).
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A ata ordinária do dia 3 de julho de 2020 (Ata n.° 18) foi retirada e será presente à próxima reunião de
Câmara.
Postas a votação nos termos do n.° 2 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a ata
extraordinária do dia 30 de julho (Ata n.° 21), foi aprovada sem a votação dos Senhores Vereadores Maria
José Barata Baptista, Hugo José dos Reis Lopes e Luís Miguel Mendes Rodrigues e a ata ordinária do dia 7
de agosto de 2020 (Ata n.° 22), foi aprovada sem a votação do Senhor Presidente, José Augusto Rodrigues
Alves, do Senhor Vice-Presidente, Jorge Carrega Pio e do Senhor Vereador Luís Miguel Mendes Rodrigues,
por motivo de os mencionados não terem estado presentes nas reuniões a que as atas dizem respeito.
Ponto 2 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL
—

2.1. Escuderia de Castelo Branco. Transferência Corrente (alíneas o) ou u) do n.° 1 do artigo 33. °da
Lei n.°75/2013, de l2de setembro)
Por proposta da Senhora Presidente em exercício, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
atribuir um subsídio de € 10.000,00, à Escuderia de Castelo Branco, destinado a comparticipar
financeiramente o incremento inicial da atividade de aluguer de karts no kartódromo municipal.
2.2. Escuderia de Castelo Branco. Transferências de Capital (alínea o) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei

n.° 75/2013, de 12 de setembro)
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 43.000,00, à Escuderia de Castelo Branco, destinado a comparticipar a aquisição de veículos kart
destinados a aluguer aos utentes da pista de karting, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Luís Miguel Mendes Rodrigues: “Reitero a todos os presentes os
meus cumprimentos. Senhor Presidente. Senhores Vereadores. Senhor Secretário do órgão Executivo.
Senhor Funcionário da Câmara, Comunicação Social presente. Em relação a estas transferências para a
Escuderia de Castelo Branco eu gostava apenas de perguntar se, além da documentação que foi divulgada
aos Vereadores, se foi apresentada pela Escuderia, mais alguma documentação, além desse requerimento
que consta da documentação exterior.”
O Senhor Presidente José Augusto Alves: “Sim, sim... Senhor Vereador em substituição, quero
desejar-lhe as boas vindas a esta reunião...”
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O Senhor Vereador Luís Miguel Mendes Rodrigues: “Obrigado.”
O Senhor Presidente José Augusto Alves: “E quero dizer-lhe que isto é, como diz mesmo o termo, o

incremento inicial... Tudo isto vai ser trabalhado à posteriori... Mas há a necessidade de adquirir este
material... Sem karts não há karting, como é óbvio, e a entrega de orçamentos vai nesse sentido.
O Senhor Vereador Luís Miguel Mendes Rodrígues: “Suscito esta questão porque... Não me oponho
à transferência, um pouco na linha da orientação que tem sido seguida pelo partido que represento... Mas,
ainda assim, acho que há aspetos que podem ser melhorados e é numa perspetiva construtiva que eu falo
porque, como digo, eu estou aqui presente em substituição, como acabou de referir, não estou muito
familiarizado com estes procedimentos, mas, quer dizer, ao ler a proposta apresentada pela Escuderia,
suscitam-me algumas dúvidas... Acho que há aspetos que deveriam ser melhorados porque, fazer
referência a orçamentos e consultas de mercado sem, depois, apresentar suporte documental... Suponho
que ele foi apresentado, então...!”
O Senhor Presidente José Augusto Alves: “Sim, sim, sim, sim, faz parte do processo...”
O Senhor Vereador Luís Miguel Mendes Rodrigues: “E em relação à outra componente dos dez mil

euros, também foi apresentado...

?“

O Senhor Presidente José Augusto Alves: “É um incremento, precisamente porque há outros gastos
relacionados com a compra dos karts... Tem a ver com, sei lá, combustível... Tudo pode ser alinhavado
nessa área. Isso foi o pedido deles... Precisavam desse valor.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Senhor Presidente, então, se me permite, em
relação a estes dez mil euros, o que aqui diz no documento é que é para adquirir produtos e equipamentos
relacionados com a Covid-19.”
O Senhor Presidente José Augusto Alves: “Esse não é para a aquisição, essa é para o incremento

inicial da atividade e também no âmbito da pandemia. Senhor Vereador há necessidade de fazer uma série
de determinados preceitos que estão vinculativos, por parte da DGS, e isso tudo tem custos.”
O Senhor Vereador Luís Miguel Mendes Rodrigues: “Só para concluir a minha intervenção nesta
matéria e o por quê de eu ter suscitado esta questão. Eu acho que usar conceitos que não deixam de ser
algo indeterminados... Bens, equipamentos é algo indeterminado... Depois, a utilização do termo ‘julgamos
ser suficiente’... Eu acho que, numa perspetiva de concessão do subsídio, é algo que deveria ser melhorado
no futuro e eu acho que põe em evidência aquilo que o PSD vem defendendo há muito tempo, e foi agora
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também reconhecído pelo Tribunal de Contas, que de facto a elaboração de um documento nesta matéria
poderá ajudar a melhorar alguns aspetos, relativamente à atribuição dos subsídios.”
Tomou apalavrao Senhor Vice-Presidente Jorge Carrega Pio: “Senhor Presidente, se me permite. Bom
dia Senhores Vereadores. Dr. Alveirinho, Senhor Funcionário. Comunícação Social. Só para esclarecer os
procedimentos relativos a estas matérias. Há, efetivamente, um pedido, que pode surgir de uma forma mais
substancial, ou não, é verdade, mas a transferência só é concretizada mediante apresentação de faturas. Ou
seja, só depois de uma evidência e de se concretizar a despesa é que o valor é pago. Significa isto que, se por
acaso não se vier a concretizar a compra da totalidade dos karts, vamos supor, não era transferida a mesma
verba. Há aqui procedimentos internos que, de certa forma, asseguram também que, quando é feita a
transferência propriamente dita, ela já é baseada em documentos de quitação. Obrigado.”
Ponto 3— CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Retificação e Alargamento da Estrada da Partida. Resposta ao Pedido de Esclarecimentos e Erros
e Omissões. Ratificação de Despacho do Senhor Presidente
Pelo Senhor Presidente foi presente, para ratificação do despacho do Senhor Presidente sobre a
informação n.° 4074, de 13/08/2020, da Divisão de Obras de Equipamentos e lnfraestruturas, sobre a
resposta a esclarecimentos e erros e omissões no âmbito do procedimento CPE 12 7/2020 Retificação e
Alargamento da Estrada da Partida. Da informação consta o seguinte texto: “Nos termos do n.° 1 do artigo
50.0

do Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua atual redação (Resolução da AR n.° 16/2020, de 19

de março, foi apresentada, através da plataforma www.acingov.pt, uma lista de pedidos de esclarecimentos
e erros e omissões, conforme consta na plataforma eletróncia (Anexo 1), pela empresa Diamantino Jorge &
Filhos, SA. Após análise da lista decidiu-se prestar os esclarecimentos solicitados conforme o documento
‘Observacoes.pdf’. Não foi alterado o mapa de quantidades. Mais se informa que, nos termos do n.° 1 do
artigo 64.° do CCP, e uma vez que a resposta ao pedido foi comunicada para além do prazo estabelecido
pata o efeito, o prazo para a apresentação das propostas será prorrogado por período equivalente ao do
atraso verificado, publicitando-se anúncio no Diário da República. Mais se propõe que a presente
informação, bem como o documento anexo, sejam aprovados pelo órgão competente para a decisão de
contratar. Atendendo ao interesse público da presente empreitada de obra pública e ainda ao facto da
próxima reunião do Órgão Executivo se realizar apenas no próximo dia 21 de agosto, propõe-se que o Sr.
Presidente aprove, desde já, os presentes esclarecimentos, bem como os elementos disponibilizados nesta
fase, nos termos do n.° 3 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro, devendo os mesmos serem
ratificados na próxima reunião do Órgão Executivo”.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente sobre a
resposta aos esclarecimentos e erros e omissões no âmbito do procedimento CPE 127/2020 Retificação e
Alargamento da Estrada da Partida, através da plataforma www.acingov.pt, apresentados pela firma
Diamantino Jorge & Filhos, SA.
Ponto 4— OBRAS MuNIcIPAIS
Construção do Centro de Cultura Contemporânea. Liberação de Cauções da Empreitada

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4125, de 19/08/2020, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, com o seguinte texto: “Relativamente ao assunto em epígrafe e na
sequência do ofício da Administradora de Insolvência da empresa Gigabeira
e do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo de Comércio de Lisboa

—

—

Instalações Especiais, Lda,
Juiz 7, vêm estes serviços

informar que após vistoria ao referido edifício entendemos dar parecer favorável á liberação das cauções
em causa, uma vez que a especificidade dos trabalhos inerentes a esta firma dizem respeito a equipamentos,
os quais têm garantia de 2 anos de acordo com a alínea c) do n.° 2 do artigo 397.° do Código dos Contratos
Públicos. A obra foi recebida provisoriamente em outubro de 2013. Assim, do exposto e tendo em conta
tratar-se de uma questão jurídica e urgente concluímos estarem reunidas condições para se proceder à
libertação dos restantes 40% de cauções prestadas por parte da empresa Gigabeira Instalações Especiais,
—

Lda, conforme previsto no número 5 do artigo 295.° do Código dos Contratos Públicos, e serem restituídas
as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, conforme quadro anexo, através do qual se
evidencia que para eventual deficiências a situação fica salvaguardada pelos 40% de garantias e cauções
que ficam ainda retidas, a que correspondem a um valor de € 147.339,12”. Valor a libertar: €61.476,45.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a libertação das cauções prestadas por parte
da empresa Gigabeira

—

Instalações Especiais, Lda, conforme previsto no número 5 do artigo 295.° do

Código dos Contratos Públicos, e serem restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
título, na percentagem de 40% da caução total da empreitada de Construção do Centro de Cultura
Contemporânea (€ 153.691,12), no valor de € 61.476,45, a requerimento da Administradora de Insolvência
da empresa Gigabeira

—

Instalações Especiais, Lda, e do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo de

Comércio de Lisboa Juiz 7.
—

Ponto 5— ÁREA DE LocALizAçÃo EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO
Lote 71. Etapas com Sabor, Unipessoal, Lda. Venda de Lote

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4114, de 19/08/2020, do Senhor Vice-Presidente,
Jorge Carrega Pio, propondo a venda do Lote 71 da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco
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(ALECB), com a área de 6.830,88 m2 à empresa Etapas com Sabor, Unipessoal, Lda, pelo valor de €68,31

(€ 0,011m2, conforme estabelecido no n.° 1, do artigo 32.° do Regulamento da Área de Localização

Empresarial de Castelo Branco e nas condições previstas no artigo 37.° do mesmo regulamento), pata a
instalação de uma unidade de produção de enchidos tradicionais e cura de presuntos.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a venda do Lote 71 da ALECB, com a área de
6.830,88 m2 à empresa Etapas com Sabor, Unipessoal, Lda, pelo valor de € 68,31, para a instalação de
uma unidade de produção de enchidos tradicionais e cura de presuntos.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de compra e venda.
Ponto 6— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
6.1. João Roberto Venâncio. Freguesia de Louriçal do Campo. Certidões de Compropriedade
(Artigo 54.° da Lei n.° 91195, de 2 de Setembro, com a Atual Redação Dada Pela Lei n.° 6412003,
de 23 de Agosto)
Pelo Senhor Presidente, foi presente um requerimento apresentado por João Roberto Venâncio, para
emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação aos
prédios rústicos inscritos na matriz sob os artigos: 82 da secção A, da freguesia de Louriçal do Campo; 269
da secção C, da freguesia de Louriçal do Campo; 280 da secção A, da freguesia de Louriçal do Campo; 646
da secção C, da freguesia de Louriçal do Campo; 840 da secção C, da freguesia de Louriçal do Campo; 760
da secção C, da freguesia de Louriçal do Campo; e sobre 1/2 do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo
161 da secção O da freguesia de Louriçal do Campo, a favor de Fernando Manuel Patrício Roberto e Rui
Manuel Patrício Roberto, assumindo o compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico
do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre
estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver
inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.°
da Lei n.° 9 1/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo
constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa
resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar 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.
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6.2. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Julho de 2020

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4055, de 12/08/2020, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês julho de 2020.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 7

—

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais

7.1. Contraordenação n.° 512020— Susana Maria Monteiro Dias

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.° 1 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
05/08/2020: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 05/2020, contra a arguida Susana Maria Monteiro Dias,
com morada na Travessa Santa Ana, n.° 2, 1° esq., 6000-402 Castelo Branco, foi instaurado o processo
contraordenacional, porquanto, ‘aos 07 dias do mês de fevereiro, do corrente ano de 2020, pelas 16:58 H
eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no
local, Travessa de Santa Ana, n.° 2, 1° esq., 6000-402 Castelo Branco, ter a Sr.a Susana Maria Monteiro
Dias, com residência na Travessa de Santa Ana, n.° 2, 1° esq., 6000-402 Castelo Branco cometido a (s)
,

seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 331491 ao cliente n.° 666211, com a
água suspensa por falta de pagamento desde o dia 02/01/2020, sem acesso ao contador, a água foi fechada
na portinhola, constatou-se que o selo de fecho de água n.° 47773 encontrava-se violado e a torneira aberta,
conseguindo ter acesso ao contador no ato de fiscalização constatou-se que o mesmo estava retirado do
ramal e na seu local encontrava-se uma ligação direta sem que a água consumida fosse contabilizada. O
ramal foi cortado e o contador retirado. 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
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Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco,
i

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.° 1 do artigo 89.°, do referido Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui
contraordenação, nos termos do n.° 2 do artigo 72.° do Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de agosto, punível
com coima de €1 500 a €3740, no caso de pessoas singulares, e de €7 500 a €44 8920, 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) Execução de ligações aos sistemas públicos ou
alterações das existentes sem a prévia autorização dos Serviços Municipalizados; (...)‘. Devidamente
notificada para o efeito, por carta registada datada de 11 de fevereiro de 2020 e rececionada a 03/03/2020,
com a ajuda da PSP local, 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 ramal
encontrava-se sem contador e no local dele uma bicha que abastecia a casa de água sem a mesma ser
contabilizada; 2

—

A água foi suspensa 02/01/2020, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 256699,

com o valor de 126.29 €, com data limite de pagamento, 20/12/2019, rececionado no dia 02/12/2019; 3— Ao
se efetuar um serviço de fiscalização n.° 331491 no dia 07/02/2020, para a morada em apreço, foi detetado
que o contador estava retirado do ramal e que no local do mesmo se encontrava-se uma ligação direta sem
que a água consumida fosse contabilizada, o ramal foi cortado e a ligação direta retirada no momento. 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.° 05/2020. 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

—

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.
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III. Assim, é proposto a aplicação à arguida a coima de € 1 500,00. Remete-se a presente proposta à Sra.
Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao Conselho
de Administração para deliberação e posterior envio ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Castelo
Branco, com competência delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação da
respetiva coima, conforme despacho n.° 46/2020 do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco,
datado 30 de julho de 2020. 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, aplicara Susana Maria Monteiro Dias, arguida no processo de contraordenação n.° 5/2020, a coima
de € 1.500,00, prevista na alínea b) do n.° 1 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.
7.2. Contraordenação n.° 912020 — Maria Manuela Corono 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 .° 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.° 1 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
05/08/2020: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 09/2020, contra a arguida Maria Manuela Corono Almeida,
com morada na Rua Cadetes Toledo Lote 5A, 2° dto., 6000-156 Castelo Branco foi instaurado o processo
,

contraordenacional, porquanto, ‘Aos 21 dias do mês de fevereiro, do corrente ano de 2020, pelas 10:32 H
eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no
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local, Rua Cadetes de loledo, Lote 5A, 2° dto., 6000-1 56 Castelo Branco, ter a Sra Maria Manuela Corono
Almeida, com residência na Rua Cadetes de Toledo, Lote

5a

2° dto., 6000-156 Castelo Branco, cometido a

(s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 332175 ao cliente n.° 567370, com a
água suspensa por falta de pagamento desde o dia 26/12/2019, com a leitura de 52 m3, constatou-se que
o selo de fecho de água n.° 47723 encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte leitura, 55
m3. Foi retirado o contador e o ramal foi selado com o selo n.° 46757. 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 28 de fevereiro de 2020 e

rececionada a 13/03/2020, 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 26/12/2019, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 255956, com o valor de 16.30 €, com
data limite de pagamento, 17/12/2019, rececionado no dia 28/11/2019; 3 Ao se efetuar um serviço de
-

fiscalização n.° 332175 no dia 2 1/02/2020, para a morada em apreço, foi detetado que o selo n.° 47723 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 52 m3 quando a
água foi suspensa, quando se fez o serviço de fiscalização o contador apresentava a leitura de 55 m3,
comprovando-se desta forma o consumo de água indevidamente, o contador foi retirado e o ramal selado
com o selo n.° 46757; 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.° 09/2020. 2 Segundo o artigo 57° do
-

Regulamento dos serviços de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais do
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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

—

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 Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos
de submissão ao Conselho de Administração para deliberação e posterior envio ao Sr. Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Castelo Branco, com competência delegada para instrução dos processos de
contraordenação e aplicação da respetiva coima, conforme despacho n.° 46/2020 do Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Castelo Branco, datado 30 de julho de 2020. 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 Maria Manuela Corono Almeida, arguida no processo de contraordenação n.° 9/2020, a
coima de €250,00, prevista na alínea b) do n.° Ido 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.
7.3. Contraordenação n.° 1012020 — João Quelhas Dias

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
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12.° e cominada pela alínea b) do n.° 1 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
05/08/2020: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 10/2020, contra o arguido João Quelhas Dias, com morada
na Avenida da Carapalha, n.° 34, 2° esq., 6000-320 Castelo Branco, foi instaurado o processo
contraordenacional, porquanto, ‘aos 27 dias do mês de fevereiro, do corrente ano de 2020, pelas 16:21 H
eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no
local, Avenida da Carapalha, n.° 34, 2° esq., 6000-320 Castelo Branco, ter o Sr.° João Quelhas Dias, com
residência na Avenida da Carapalha, n.° 34, 2° esq., 6000-320 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s)
infração (ões): Ao efetuar o serviço de reabertura n.° 332918 ao cliente n.° 47119, com a água suspensa por
falta de pagamento desde o dia 26/02/2020, com a leitura de 1311 m3, constatou-se que o selo de fecho de
água n.° 46799 encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte leitura, 1312 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 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 28 de
fevereiro de 2020 e rececionada a 28/04/2020, com o auxílio da PSP local, o arguido apresentou a seguinte
defesa escrita. ‘Na qualidade de titular de cliente João Quelhas Dias com o contribuinte 214915670 e com
código de cliente 00047119 venho por este meio contestar a cobrança duma coima no valor de 225. euros,
No dia 26 de fevereiro foi nos cortado a água no final da tarde por nosso descuido pensando nós que
tínhamos tudo regularizado até aquela data. Logo no dia a seguir dia 27 fevereiro dirigimo-nos logo aos
serviços municipalizados de Castelo Branco para regularizar a nossa situação onde pagamos tudo o que se
devia pagar, pensando nós que já estava tudo certo e que ninguém nos avisou nos serviços municipalizados
que não poderíamos tirar o selo eu tenho duas crianças em casa quebrei o selo por ignorância minha mas
Ata n.° 2312020, de 21 de Agosto
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também ninguém me disse nada, eu quebrei o selo sem saber que estava a fazer mal tendo em conta que
nunca me aconteceu tal acontecimento pagando sempre as minhas faturas. Deste modo agradeço a
compreensão pelo sucedido neste tempo de crise onde não é fácil enfrentarmos esta situação pela nossa
ignorância e não por maldade. Solicitamos a averiguação e resposta da mesma onde me é muito difícil neste
momento pagar esta coima. Fico a aguardar uma resposta na convicção de que o problema ficara
prontamente resolvido.’ 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 26/02/2020, por falta de pagamento do aviso de corte
-

n.° 260066, com o valor de 34.51 €, com data limite de pagamento, 14/02/2020, rececionado no dia
28/11/2020; 3 Ao se efetuar um serviço de reabertura n.° 33298 no dia 27/02/2020, para a morada em
-

apreço, foi detetado que o selo n.° 332083 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 1311 m3 quando a água foi suspensa, quando se fez o serviço de fiscalização o
contador apresentava a leitura de 1312 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.° 10/2020. 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

—

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 Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos
de submissão ao Conselho de Administração para deliberação e posterior envio ao Sr. Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Castelo Branco, com competência delegada para instrução dos processos de
contraordenação e aplicação da respetiva coima, conforme despacho n.° 46/2020 do Sr. Presidente da
Ata n.° 2312020, de 21 de Agosto
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Câmara Municipal de Castelo Branco, datado 30 de julho de 2020. 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.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Luís Miguel Mendes Rodrigues: “Relativamente ao Ponto 7.3.,
confesso que tenho alguma relutância em votar favoravelmente também não irei votar contra, abster-me—

ei. Falo, em particular, para a Dr.a Maria José Baptista, porque ao ler a proposta de aplicação de coima a
este utente dos Serviços Municipalizados, penso eu, que talvez devessem ser melhor ponderadas as
circunstâncias. Eu percebo que as circunstâncias que envolvem este tipo de infrações são gravosas.
Estamos a falar de assuntos melindrosos. Mas, talvez, neste caso concreto, e face àquilo que foi a exposição
apresentada pelo utente reproduzida na proposta, talvez merecesse aqui uma melhor apreciação e
ponderação. Há situações que, às vezes, merecem ser apreciadas casuisticamente: ou seja, não me parece
que seja a situação típica de alguém que está a usar, abusivamente, do fornecimento de água. Já agora só
uma pequena retificação no documento, porque existe uma gralha no documento que se prende com uma
data: faz lá referência a vinte e sete ou vinte e oito de novembro de 2020... Importará precisar essa data.
Mas, como digo, em relação a este ponto em particular, pessoalmente, não voto favoravelmente, abstenho
me. Não estou a dizer com isto que não se deva aplicar a coima. O que eu estou a dizer e para que fique
—

bem claro

—,

é que talvez esta circunstância, e este caso em particular, mereça uma melhor apreciação por

parte dos Serviços Municipalizados, ressalvando que não tenho qualquer ligação a este senhor, não o
conheço sequer, não sei quem é. Mas acho que, às vezes, devemos estar atentos às circunstâncias dos
casos concretos, para também ponderar a aplicação de uma sanção. Também não estou a dizer que não
fique sem alguma sanção, mas, talvez, no quadro do Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação Social
existam mecanismos que permitam também aqui atenuar um pouco a sanção. Era só esta a minha
intervenção.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Mais uma vez, bom dia a todos. Ora bem.
Há um regulamento de gestão que foi aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal. É
evidente que se considera que consumos ilícitos têm uma coima. Perante o que está nesse regulamento.
Nós não conhecemos as pessoas. Nós sabemos que é um consumidor que, de forma ilícita, está a consumir
água. Nós não vamos à apreciação da situação do consumidor, nós nem sabemos... Nesta linha, os
consumos ilícitos, ou seja, todos os contadores que são verificados pelo técnico da Câmara
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apresenta a fotografia, o relatório

—

é evidente que são sujeitos a uma contraordenação prevista no

regulamento, como disse, aprovado pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Luís Miguel Mendes Rodrigues: “Eu vejo-me, então, na
contingência de ripostar porque, como digo, acho que valeria a pena, nalgumas situações... Aplicar
cegamente regulamentos, acho que também não é boa política, digo-lho frontalmente. Aquilo que consta
da proposta é que se trata de um utente que se viu confrontado com o corte de água no dia vinte e seis
de fevereiro e que no dia vinte e sete estava nos Serviços Municipalizados para regularizar a situação.
Acho que isso deveria ser ponderado. Devia também ser, eventualmente, verificado o historial dele: se,
efetivamente, é reincidente ou não, nesta prática. Apurando-se: que ele, efetivamente, não é reincidente;
tendo em conta que o contribuinte, se calhar até por lapso, segundo ele invoca, deixou de pagar uma
fatura de água; se viu confrontado com o corte de água e no dia seguinte estava presente nos Serviços
Municipalizados de manhã, para regularizar a situação e tê-la-á regularizado... Penso eu que essas
circunstâncias deveriam merecer uma melhor ponderação e, reitero, não estou a dizer que não exista
algum tipo de sanção, mas no Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação Social há mecanismos que
permitem, de alguma forma, introduzir aqui alguma mitigação na sanção ao utente. É só essa a minha
posição. Reitero, também, e concordo com aquilo que diz: quem prevarica deve ser sancionado, é verdade.
Mas, também, por vezes, deve existir aqui alguma sensibilidade e, também, perceber que podem haver
situações que não são deliberadas, não são intencionadas, que um lapso qualquer pessoa pode ter e
insisto: alguém que no dia vinte e seis foi confrontado com o corte da água e no dia vinte e sete, de
manhã, estava presente, segundo consta na proposta

—

isso depois deveria ser confirmado pelos

serviços... Se isto for verdade, não havendo um historial de prática reiterada deste tipo de infração, penso
que o senhor talvez merecesse uma melhor ponderação por parte dos Serviços Municipalizados. Daí a
minha posição.”
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
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 João Quelhas Dias, arguido no
processo de contraordenação n.° 10/2020, a coima de €250,00, prevista na alínea b) do n.° 1 do artigo 89°,
por violação da alínea c) do artigo 1 2.°, 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.
Ponto 8

—

CONTABILIDADE
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8.1. Normas de Apoio à Aquisição de Fichas elou Cadernos de Exercícios. Ação Social Escolar
2020/2021

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3196, de 23/06/2020, da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social, com a proposta seguidamente transcrita: ‘No âmbito dos trabalhos
preparatórios para o novo Ano Letivo 2020-2021, a Divisão de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
propõe-se desenvolver um conjunto de procedimentos, a exemplo de anos anteriores, para cuja concretização
se solicita a aprovação superior. Assim, propõe-se: a) Disponibilização gratuita das Fichas e/ou Cadernos
de Exercícios para os alunos do

1.0

Ciclo do Ensino Básico, beneficiários do Apoio Social Escolar (Escalões

A e B); b) Cabimentação de 26.348,00€ (vinte e seis mil e trezentos e quarenta e oito euros) para pagamento
das Fichas e/ou Cadernos de Exercícios; c) O valor indicado para cabimentação é um valor estimado, que
resulta do apuramento de um custo médio de 37,64 €/por aluno, num universo de 700 alunos apoiados; d)
A DECDAS consultou a ACICB para solicitar a identificação das papelarias/livrarias classificadas no âmbito
do Comércio Local e, posteriormente, contactou os representantes de cada uma das empresas para apurar
quais estão interessadas em participar no processo; e) As papelarias/livrarias aderentes cuja listagem é
apresentada no voucher a disponibilizar pela Câmara Municipal para aquisição das Fichas e/ou Cadernos
de Exercícios, comprometem-se a fazer à Autarquia um desconto de 5% de desconto sobre o valor de capa
de cada exemplar; f) A faturação das papelarias/livrarias aderentes é feita após confirmação dos vouchers
disponibilizados e o pagamento a efetuar pela Câmara Municipal refletirá já os 5% de desconto; g) Por uma
questão de igualdade de tratamento, bem como de proteção da condição socioeconómica dos beneficiários
de Apoio Escolar Escalões A e B e a exemplo dos últimos anos, a DECDAS propõe a concretização desta
—

medida através da disponibilização de vouchers, cabendo aos pais e/encarregados de educação a
responsabilidade exclusiva de optarem pela entrega/compra num dos estabelecimentos comerciais
aderentes e cuja listagem consta como já referido no vouchere que abaixo se reproduz. Papelarias aderentes
Ano Letivo 2020/2021: Papelaria Xapati; Papelaria Rimas Cruzadas; Papelaria Central Albicastrense; e
Tabacaria Cristina. h) As papelarias/livrarias que não se mostraram interessadas nofornecimento das Fichas
e/ou Cadernos de Exercícios, ‘manifestando o agravamento das condições comerciais das editoras de ano
para ano, custo de transporte também são crescentemente incomportáveis’. Papelarias não aderentes Ano
Letivo 2020/2021: Livraria A Mar Arte; Papelaria Papelarte; e Papelaria Tabacaria Solário”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a disponibilização gratuita das Fichas e/ou
Cadernos de Exercícios para os alunos do

1.0

Ciclo do Ensino Básico, beneficiários do Apoio Social Escolar

(Escalões A e E).
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Mais, deliberou aprovar a cabimentação de € 26.348,00 para pagamento dos livros/cadernos de fichas
escolares cujo valor estimado resulta do apuramento de um custo médio de € 37,64 €/por aluno, num
universo de 700 alunos apoiados, bem como o procedimento de aquisição dos mesmos pelas diversas
livrarias.
8.2. 22.a Alteração ao Orçamento e 21 a às Grandes Opções do PlanoI2O2O

Pelo Senhor Presidente foram presentes a 22.a Alteração ao Orçamento e 21.a às Grandes Opções do
Plano/2020, na despesa, no valor de € 710.000,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
8.3. 23.a Alteração ao Orçamento e 22.a às Grandes Opções do PlanoI2O2O

Pelo Senhor Presidente foram presentes a 23.a Alteração ao Orçamento e 22.a às Grandes Opções do
Plano/2020, na despesa, no valor de € 37.500,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 9

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

9.1. Revisão do Plano Diretor Municipal de Oleiros

—

Pedido de Nomeação de Técnico para

Representar a Câmara Municipal de Castelo Branco na Comissão Consultiva Constituída
Através do Despacho n.° 753712020 da CCDRC, Publicado no Diário da República n.°
J47I2020, Série II, de 30I07I2020

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3981, de 05/08/2020, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, com o seguinte texto: “Através de e-malI, via Plataforma Colaborativa de Gestão
Territorial (PCGT), datado de 5 de agosto de 2020, foi solicitada a nomeação de um técnico para
representar a Câmara Municipal de Castelo Branco na Comissão Consultiva do processo de Revisão do
Plano Diretor Municipal de Oleiros, para os efeitos do artigo 83.° do RJIGT, em articulação com o artigo 5.°
da Portaria n.° 277/2015, de 10 de setembro, sendo que, nos termos do artigo 84.° do RJIGT, a nomeação
do representante inclui obrigatoriamente a delegação ou subdelegação dos poderes adequados para os
efeitos de vinculação da Câmara Municipal. Para o efeito, o administrador da Câmara Municipal de Castelo
Branco (Eng.° Luís Resende, nomeado por despacho do Ex.mo Presidente, datado de 31/08/2017) deve
aceder à plataforma PCGT utilizando as respetivas credenciais, para nomear o respetivo representante.
Neste contexto é necessário proceder à nomeação do representante da Câmara Municipal para
acompanhamento do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Oleiros, a qual inclui,
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obrigatoriamente, a delegação ou subdelegação dos poderes adequados para efeitos de vinculação do•
serviços, nomeação que, conforme o disposto na alínea 00) do n.° ido artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12
de agosto, compete à Câmara Municipal. Assim, propõe-se que, em conformidade com o disposto na
alínea co) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro (RJAL), conjugado com os artigos
83.° e 84.° do RJIGT, em reunião do órgão executivo seja deliberado: Nomear um representante técnico da
Câmara Municipal de Castelo Branco para acompanhamento do processo de Revisão do Plano Diretor
Municipal de Oleiros, nos termos do artigo 83.° do RJIGT; Que a nomeação do representante inclua a
delegação ou subdelegação dos poderes adequados para os efeitos de vinculação da Câmara Municipal,
nos termos do n.° 1 do artigo 84.° do RJIGT

—

‘a designação dos representantes dos serviços e entidades

incorpora a delegação ou subdelegação dos poderes necessários à vinculação daqueles serviços e
entidades”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
nomear o Diretor do Departamento Técnico Operacional, Luís Alfredo Cardoso Resende, como
representante técnico da Câmara Municipal de Castelo Branco para acompanhamento do processo de
Revisão do Plano Diretor Municipal de Oleiros, nos termos do artigo 83.° do RJIGT.
Mais deliberou, que a nomeação do representante inclua a delegação ou subdelegação dos poderes
adequados para os efeitos de vinculação da Câmara Municipal, nos termos do n.° 1 do artigo 84.° do RJIGT.
9.2. Programa de Apoio à Aquisição de Bicicletas no Município de Castelo Branco. Inicio de
Procedimento Conducente à Preparação e Aprovação de Regulamento Municipal
Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta de regulamento municipal que tem por objetivo
promover a criação e implementação de um programa municipal que regulamente a atribuição de apoio
financeiro para a aquisição de bicicletas. Nos termos e pata os efeitos do que dispõe o artigo 98.° do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, propõe-se dar início
ao procedimento conducente à preparação e aprovação de do regulamento municipal relativo ao Programa
de Apoio à Aquisição de Bicicletas no Município de Castelo Branco. O documento é dado como reproduzido,
ficando a fazer parte integrante desta ata identificado como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos e pata os efeitos do que dispõe o artigo 98.°
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, deZ de janeiro, autorizar
o início de procedimento conducente à preparação e aprovação de um projeto de regulamento municipal
relativo ao Programa de Apoio à Aquisição de Bicicletas no Município de Castelo Branco.
Ata n.° 2312020, de 21 de Agosto
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9.3. Fundo Revive Natureza. Minuta de Protocolo para Concretização de Objetivos de Interesse
Público no que Respeita aos Imóveis Situados na Área de Intervenção do Município
Pelo Senhor Presidente, foi presente uma minuta do protocolo a celebrar com o Fundo Revive Natura,
que estabelece os termos da cooperação entre o Fundo Revive Natura e o Município de Castelo Branco,
para a concretização célere e eficaz dos objetivos de interesse público do fundo, definidos no Decreto-Lei
n.° 161/201 9, de 25 de outubro, no que respeita aos imóveis situados na área de intervenção do Município.
O documento é dado como reproduzido, ficando a fazer parte integrante desta ata identificado como
documentação n.° 2.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a celebrar com o Fundo
Revive Natura, que estabelece os termos da cooperação entre o Fundo Revive Natura e o Município de
Castelo Branco, para a concretização célere e eficaz dos objetivos de interesse público do fundo, definidos
no Decreto-Lei n.° 161/2019, de 25 de outubro, no que respeita ao imóvel situado na área de intervenção do
Município

—

Posto da Guarda Fiscal de Malpica do Tejo.

Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
Ponto 10

—

DIÁRIO DE TESOURARIA

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

€ 36.972.791,02
€ 4.436,98

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.° 75/201 3, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a fim das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos.

Ata n.° 2312020, de 21 de Agosto

Página 24i25

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
CONCLUSÃO DEATA

E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 9 horas e
45 minutos, da qual se lavrou a presente ata ,1ie vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a
O Presidente da Câmara
O Secretário
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