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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 2 DE SETEMBRO DE 2015. 
 
 
Nº. 18/2015 
 
 
Estiveram presentes para o efeito os eleitos: Francisco José Caldeira Duarte, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, António João Fernandes Colaço, António José 
Rosa de Brito, Paulo Jorge Maria do Nascimento e Carlos Alberto Camacho Guerreiro Pereira, na 
qualidade de Vereadores.  

ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
Dada a existência de quórum foi, pelo Sr. Presidente, declarada aberta a reunião pelas 21,45 horas. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

• Voto de pesar pelo falecimento de José Rosa Leitão: 
 
Apresentou o Sr Vereador Paulo Nascimento a seguinte proposta: 
 
“No dia 21 de Agosto 2015 faleceu José Rosa Leitão, um homem disponível para a participação 
cívica, cujo nome fica ligado ao Poder Local Democrático no concelho de Castro Verde, muito em 
especial à Freguesia de Casével, onde desempenhou os seguintes cargos: Presidente da Junta de 
Freguesia no mandato 1986-1989, 1990-1991, membro da Assembleia de Freguesia no mandato 
1998-2001 e Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia no mandato 2010-2013, tendo sido 
membro da Assembleia Municipal por inerência ao cargo de Presidente da Junta de Freguesia de 
Casével. 
 
José Rosa Leitão foi eleito nas listas da APU e da CDU tendo desempenhado com 
responsabilidade e confiança os cargos que lhe foram confiados em prol do desenvolvimento e 
bem-estar da população, bem como da causa democrática., 
 
Assim propõe-se que a Câmara de Castro Verde, em reunião ordinária de 2 de Setembro 2015, 
aprove um Voto de Pesar pelo falecimento de José Rosa Leitão e expressar aos seus familiares as 
mais sentidas condolências.” 
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A Câmara deliberou, por unanimidade e nominalmente, registar em ata um voto de pesar pelo 
falecimento de José Rosa Leitão e expressar aos seus familiares as mais sentidas condolências, 
conforme proposto pelo Sr. Vereador Paulo Nascimento. 
 
O Sr. Vereador Paulo Nascimento informou que os ATL’s de Verão, em regime de tempo inteiro, no 
âmbito da parceria estabelecida com a APADIJ e o Agrupamento de Escolas de Castro Verde vão 
ter continuidade até ao início das aulas do próximo ano letivo. 
 
Informou ainda que, dando continuidade à parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo e a 
Associação de Atletismo de Beja, Castro Verde irá receber nos dias 24 e 25 de Outubro 2015, uma 
ação de “Formação de Dirigentes”, promovida pela FPA, direcionada a dirigentes do Alentejo e 
Algarve. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

• Aprovação da ata da reunião anterior: 
 
Atendendo a que foi distribuída, previamente, a todos os presentes, cópia da ata da reunião 
anterior, foi dispensada a sua leitura, pelo que o Sr. Presidente colocou-a à consideração dos 
restantes membros e, não havendo qualquer proposta de alteração, submeteu-a a votação, tendo a 
mesma sido aprovada, por unanimidade. 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
1. - Expediente: 
 
Tomou a Câmara conhecimento do seguinte expediente: 
 

• Ofício da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, dando conhecimento da inauguração 
no passado dia 11 de Agosto, da sala de espera para os utentes do Serviço de Urgência 
Básica de Castro Verde, e agradecendo a colaboração desta Câmara Municipal na 
elaboração do respetivo projeto de arquitetura. 

• Boletim Informativo da Associação de Agricultores do Campo Branco referente ao mês de 
Agosto findo. 

 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 
1. - Mapa Centralizador de Receita e Despesa: 
 
Tomou a Câmara conhecimento do Mapa Centralizador de Receita e Despesa, referente ao 
movimento de tesouraria no período de 1 de Janeiro a 31 de Agosto de 2015, o qual apresenta os 
seguintes saldos: 
 

• Operações orçamentais: 
 

Saldo do ano de 2014 1.024.436,78 € 
Receitas cobradas 6.798.719,41 € 
Soma 7.823.156,19 € 
Despesas realizadas 7.130.942,70 € 
Saldo em 31.8.2015 692.213,49 € 
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• Operações de Tesouraria: 
 

Saldo do ano de 2014 221.781,91 € 
Op. Extra - Orçamentais – Entradas 541.667,02 € 
Soma 763.448,93 € 
Op. Extra. Orçamentais – Saídas 542.973,19 € 
Saldo em 31.8.2015 220.475,74 € 
 

• Disponibilidades: 
 

Caixa  3.498,36 € 
Fundos de Maneio 2.500,00 € 
Instituições Bancárias 906.690,87 € 
Total das disponibilidades em 31.7.2015 912.698,23 € 
Documentos 29.064,96 € 
Total de movimentos de tesouraria em 31.8.2015 941.754,19 € 

 
• Total dos encargos de curto e médio prazo assumidos e não pagos respeitantes a 

fornecimentos, empreitadas e diversas prestações de serviços em 31 de Agosto de 2015:  
489.974,66 € 

 
2. - Balancete mensal acumulado (Razão): 
 
Tomou a Câmara igual conhecimento do balancete acumulado (razão) referente ao mês de Agosto, 
o qual se anexa à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrito. 
 
3. - 6ª. alteração ao Orçamento e Opções do Plano - 2015: 
 
Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara a proposta da 6ª alteração a efetuar ao 
Orçamento e Opções do Plano (AMR e PPI), descrevendo o conteúdo da mesma. 
 
Apreciada a proposta de alteração a efetuar ao Orçamento e Opções do Plano do ano em curso, foi 
a mesma aprovada, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores António José de Brito e 
Carlos Alberto Camacho Pereira. 
 
Fica anexo à presente ata o documento ora aprovado, dando-se, por isso, como aqui integralmente 
transcrito. 
 
4. - Proposta da 3ª. alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2015: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara: 
 
“Considerando que o atual mapa de pessoal, aprovado por deliberações da Câmara Municipal, de 
29 de outubro de 2014 e da Assembleia Municipal de 17 de dezembro de 2014, alterado por 
deliberações da Câmara de 18 de fevereiro e 16 de março, e da Assembleia Municipal de 26 de 
fevereiro e 1 de Abril do corrente ano, necessita ser ajustado às atuais necessidades. 
 
Considerando a necessidade de reforço no setor de higiene pública e tendo em conta que se 
encontra válido um procedimento concursal para recrutamento de Assistente Operacional 
(Cantoneiro de Limpeza), proponho à Câmara Municipal e posterior aprovação pela Assembleia 
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Municipal, a alteração ao mapa de pessoal que se anexa, para que seja possível o recurso à 
reserva de recrutamento, para provimento de 2 lugares de Assistente Operacional (Cantoneiro de 
Limpeza). 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Presidente, para efeitos de apreciação e votação da Assembleia Municipal. 
 
Fica anexa à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrita a proposta de 
alteração ao Mapa de Pessoal ora aprovada. 
 
5. - Recurso à reserva de recrutamento de dois lugares de Assistente Operacional  
      (Cantoneiro de Limpeza): 
 
Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara a seguinte proposta: 
 
“No ano de 2015 os Municípios podem recrutar trabalhadores, desde que se verifiquem 
cumulativamente os requisitos previstos no nºs 2 do artigo 62º e alínea b) e d) do nº 2 do artigo 47º 
da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro: 
 
Reunidos os requisitos abaixo mencionados proponho a aprovação da presente proposta pelo 
Órgão Executivo e posterior aprovação do Órgão Deliberativo, para recurso à reserva de 
recrutamento constituída no procedimento concursal publicado no Diário da República nº 181, de 
19 de setembro de 2014, referência B, o qual foi homologado por meu despacho de 16 de janeiro 
de 2015, para recrutamento de dois lugares de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), 
por tempo indeterminado. 
 
1 - No ano de 2015 os municípios em equilíbrio não podem aumentar a despesa com pessoal, de 
acordo com o nº 2 do art.º 62º do O.E.; assim estão previstas as seguintes alterações em termos de 
remuneração com pessoal que entretanto iniciaram funções em 2015 e aqueles que cessaram 
funções durante o ano de 2014: 
 
Encargos com recrutamentos já 
assumidos em 2015 

Diminuição de encargos em relação ao ano de 2014 
(aposentações, licenças…) 

113.670 € 118.000 € 
2 - Encargo com o recrutamento no corrente ano (início Novembro) – vencimento 2.350 €, 
segurança social 558 €, sub. refeição 375 € = 3.283,00 € 
 
Requisitos mencionados no art.º 64º da L.O.E. 

Imprescindibilidade do Recrutamento 
 
Identificação do posto de 
trabalho 

Descrição sintética das 
atividades inerentes ao 
posto de trabalho 

 
Fundamentação 

 
Assistente Operacional 
(Cantoneiro de Limpeza) 

Remoção de lixos e 
equipamentos, varredura e 
limpeza de ruas e sarjetas. 

É imprescindível o recrutamento 
para assegurar a prestação de 
serviço público de qualidade, no 
âmbito das atribuições do 
município definidos no artº 23º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro. 
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Evolução dos Recursos Humanos 
 

 31/12/2013 31/12/2014 
 

Atualmente 
(25/agosto/2015) 

Total *) 203 197 198 
Carreira/categoria 
Assistente Operacional *) 

 
126 

 
122 

 
124 

 
*) Inclui 24 Assistentes Operacionais (Auxiliares de Ação Educativa) contratados pela Câmara a 
prestar serviço nas escolas do 1º ciclo. 
 
Os encargos decorrentes do recrutamento estão previstos nos termos do Doc. Anexo. 
 
3 - Requisitos do nº 2 do artigo 47º do O.E. 
 
b) Foi publicitado o procedimento concursal na Bolsa de Emprego Público e foi cumprido as 
preferências legais de admissão não se tendo verificado qualquer candidatura. 
 
d) Conforme se pode verificar na plataforma do SIIAL, foram cumpridos todos os deveres de 
informação.” 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente aprovar a proposta 
apresentada pelo Sr. Presidente, para efeitos de apreciação e votação da Assembleia Municipal. 
 
6. - Fixação da taxa de derrama sobre a coleta do IRC para 2016: 
 
Submeteu o Senhor Presidente à apreciação da Câmara a seguinte proposta: 
 
“Tendo por base a informação da Secção Financeira da Divisão de Administração e Finanças desta 
Câmara Municipal, que anexo, e considerando-se a necessidade de o município reforçar a sua 
capacidade financeira tendo em vista o conjunto de investimentos em PPI, particularmente os co-     
-financiados parcialmente pelos fundos comunitários. 
 
Proponho, que ao abrigo do disposto no nº.1 do artigo 18º. da Lei nº.73/2013, de 3 de Setembro, 
seja lançada para o ano de 2016 uma derrama à taxa de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de IRC, para as empresas com um volume de negócios igual ou superior a 150.000 €, e a 
criação de uma taxa de derrama, diferenciada, de 0% sobre o lucro tributável sujeito e não isento 
de IRC, para as empresas com um volume de negócios inferior a 150.000 €. 
 
- Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal a decisão para que a mesma, nos 
termos da alínea d) do nº.1 do artigo 25º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, autorize o 
lançamento de derramas.” 
 
Apreciada a proposta, submeteu-a o Senhor Presidente a votação, nominalmente, tendo a mesma 
sido aprovada, por unanimidade. 
 
7. - Fixação da taxa de participação de IRS para 2016: 
 
Submeteu o Senhor Presidente à apreciação da Câmara a seguinte proposta: 
 



 

6/10 

“A Lei 73/2013, de 3 de Setembro, estabelece no art.º 25º, alínea c), que os Municípios têm direito, 
em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS, determinada nos termos do artigo 26º, 
dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, calculada sobre a 
coleta liquida das deduções previstas no nº.1 do artigo 78º. do Código do IRS. 
 
Tendo por base a informação da Secção Financeira da Divisão de Administração e Finanças desta 
Câmara Municipal, proponho que ao abrigo do referido artigo seja fixada para o ano de 2016, a taxa 
de 5%. 
 
- Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal a decisão para que a mesma, nos 
termos da alínea e) do nº.1 do artigo 25º. da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, se pronuncie. 
 
Posto isto, apresentou o Sr. Vereador António José Brito, a seguinte proposta, subscrita pelo Sr. 
Vereador Carlos Alberto Pereira: 
 
“Durante os últimos quatro anos, o Governo PSD/CDS impôs aos portugueses um brutal aumento 
de impostos que se refletiu com muita gravidade nos agregados familiares. 
 
Essa política de austeridade, insensível e ultraliberal, agravou as dificuldades das famílias e, no 
caso do concelho de Castro Verde, tem penalizado muito um relevante número de pessoas. 
 
Havendo neste domínio a possibilidade de os Municípios aliviarem esta violenta carga fiscal dos 
cidadãos, uma vez que podem fixar entre 0 a 5% a percentagem de IRS que irão receber, os eleitos 
do Partido Socialista na Câmara Municipal de Castro Verde apresentam a seguinte proposta: 
 
Fixação para o ano de 2016 de uma taxa de 2% da participação variável do IRS dos sujeitos 
passiveis com domicílio fiscal na área do Município de Castro Verde. 
 
A aprovar esta proposta do PS, a exemplo do que sucede em cerca de uma centena de municípios 
portugueses, especialmente do interior, a Câmara Municipal dá um sinal concreto de solidariedade 
e contribui para o alívio fiscal dos agregados familiares do nosso concelho.” 
 
Apreciadas ambas as propostas e colocadas à votação, foi a primeira aprovada, por maioria, com 3 
votos favoráveis e 2 votos contra, e a segunda rejeitada com 3 votos contra e 2 votos favoráveis. 
 
8. - Fixação das taxas do IMI para 2016: 
 
Apreciou a Câmara, a seguinte proposta apresentada pelo Senhor Presidente: 
 
“Tendo por base a informação da Secção Financeira da Divisão de Administração e Finanças desta 
Câmara Municipal, que anexo, e nos termos do nº.5 do artigo 112º do Código do IMI, as taxas a 
aplicar em cada ano situam-se dentro do intervalo previsto na alínea c) do nº.1, do mesmo artigo 
que é de 0,3% a 0,5% (redação da lei nº.83-C/2013- 31/12) proponho que ao abrigo daquela disposição 
legal a taxa a aplicar no ano de 2016 seja de 0,3%. 
 
- Aprovar e submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal a decisão para que a 
mesma, nos termos da alínea d) do nº.1 do art.º 25º, da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, 
autorize a fixação da referida taxa. 
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Apreciada a proposta, submeteu-a o Senhor Presidente a votação, nominalmente, tendo a mesma 
sido aprovada, por unanimidade. 
 
8.- Emissão de pareceres prévios favoráveis para celebração e renovação de contratos de 
     prestação de serviços: 
 
Apreciou a Câmara a seguinte informação/proposta (nº.617) apresentada pelo Gabinete de 
Planeamento e Gestão de Contratos: 
 
“Considerando o disposto no art.º 75º/11, da Lei nº 82-B/2014, de 31 de Dezembro, Lei do 
Orçamento de Estado para 2015, adiante designado por (LOE), que aponta para a obrigatoriedade 
da existência de parecer prévio vinculativo do Órgão Executivo, nas celebrações ou renovações de 
contratos de aquisição de serviços, considerados ou não essenciais, independentemente do valor 
da adjudicação. 
 
Considerando a obrigação prevista no art.º 3º da Portaria nº 149/2015, de 26 de Maio, que 
estabelece quais os elementos que devem instruir o pedido de parecer, e se encontram em anexo 
ao mapa resumo que é apresentado. 
 
Considerando que a mencionada portaria é aplicável à Administração Local Autónoma, pf. do seu 
art.º 2, que manda aplicá-la aos Serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei nº 35/2014, 
de 20 de Junho, onde estão incluídas as autarquias locais. 
 
Assim face ao exposto, solicito a V.Ex.ª, e ao abrigo do disposto no art.º 75º/5, da LOE, parecer 
prévio favorável, das várias aquisições de contratos de aquisição de serviços, cujo objeto consta do 
mapa anexo à presente proposta e que são os seguintes: 
 

• Manutenção e apoio à receção no Parque de Campismo de Castro Verde, por concurso 
público, pelo preço base de 2.800,00 €/mês. 

• Desenvolvimento de atividades de animação e apoio à família nos Jardins de Infância do 
concelho de Castro Verde, a celebrar com Susana Maria Mousinho Becho, por ajuste direto 
(regime geral), pelo preço base de 1.100,00 €/mês. 

• Desenvolvimento de atividades de animação e apoio à família nos Jardins de Infância do 
concelho de Castro Verde, a celebrar com Maria dos Anjos Rodrigues Correia, por ajuste 
direto (regime geral), pelo preço base de 1.100,00 €/mês. 

• Desenvolvimento de atividade de animação e apoio à família nos Jardins de Infância do 
concelho de Castro Verde, a celebrar com Natália Maria Pereira Colaço, por ajuste direto 
(regime geral), pelo preço base de 760,00 €/mês. 

• Desenvolvimento de atividade de animação e apoio à família nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar do concelho de Castro Verde a celebrar com Liliana Cristina Silva 
Martins Dama, por ajuste direto (regime geral), pelo preço base de 760,00 €/mês. 

 
O Sr. Vereador Paulo Nascimento usou da palavra e informou que nas propostas para celebração 
de contratos de aquisição de serviços referentes à contratação de Técnicos para assegurar as 
Atividades de Animação e Apoio à Família nos jardins-de-infância do concelho, se propõe a 
contratação das técnicas que no último ano letivo asseguraram este serviço, cuja avaliação do 
trabalho desenvolvido, de acordo com os relatórios do AECV, foi boa. O Vereador referiu ainda que 
de acordo com a política educativa definida, este serviço de Apoio à Família continua a ser gratuito, 
quando em muitos municípios é pago, e que na sua prespectiva esta orientação é um importante 
apoio às famílias. 
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Apreciado o assunto, a Câmara, no uso da competência prevista no art.º 75º/5 e 12º da Lei do 
Orçamento de Estado para 2015, deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável para a 
celebração do relativo à contratação do serviço de manutenção e apoio à receção no Parque de 
Campismo, através de concurso público, e por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 
António José de Brito e Carlos Alberto Guerreiro Pereira, emitir pareceres prévios favoráveis para 
celebração dos restantes contratos. 
 
Não participou na apreciação e votação do pedido de parecer prévio relativo ao contrato de 
prestação de serviços a celebrar com Natália Maria Pereira Colaço, o Sr. Vereador António João 
Colaço, por se tratar de seu familiar. 
 
9. - Autorização de procedimento para abertura de concurso público para aquisição de 
     combustíveis rodoviários em postos de abastecimento público: 
 
Apreciou a Câmara a proposta do pedido de autorização do procedimento para abertura de 
concurso público para aquisição de combustíveis rodoviários em postos de abastecimento público, 
por um período de um ano a contar da data da celebração do contrato ou até atingir o montante de 
175.000,00 €, consoante aquele que se atingir primeiro. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, autorizar o 
procedimento em causa, nos termos propostos pelo Gabinete de Planeamento e Gestão de 
Contratos (GPGC), cujo documento se anexa à apresente ata e dando-se, por isso, como aqui 
integralmente transcritos. 
 
10. - Ratificação de licença especial de ruido: 
 
Submeteu o Sr. Presidente a ratificação da Câmara a licença especial de ruído que concedeu, nos 
termos do art.º 15º. do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 9/2007, de 17 
de Janeiro, com as devidas alterações, a Luciano Revés dos Santos, em representação do Grupo 
Recreativo, Desportivo e Cultural de Almeirim, para a realização das suas Festas de Verão, das 21 
às 3 horas nos dias 14 a 16 de Agosto findo. 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade e nominalmente ratificar a emissão da concessão da licença 
especial de ruído acima referida. 

 
DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL 

 
1. - Projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Vila de Castro Verde: 
 
Submeteu o Sr. Presidente à apreciação da Câmara o projeto de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana de Vila de Castro Verde, o qual corresponde ao primeiro passo de um 
processo que conduzirá à formalização e subsequente implementação de uma estratégia integrada 
orientada para promover a reabilitação e revitalização urbana da vila de Castro Verde, conforme 
explicou pormenorizadamente. 
 
Apreciado o referido projeto na generalidade e na especialidade, foi o mesmo submetido a votação 
tendo sido aprovado por unanimidade, para efeitos de apreciação e votação da Assembleia 
Municipal. 
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Manifestou o Sr. Vereador António José de Brito o seu agrado quanto à elaboração deste 
documento e os bons princípios que lhe estão subjacentes. 
 
Fica anexo à presente ata, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrito o projeto ora 
aprovado. 
 
2. - Vistorias a edifícios degradados: 
 

• Na Rua da Fonte nº. 35, em Casével: 
 
Na sequência da reclamação feita por Paulo Alexandre Afonso Martins, residente na Rua das 
Flores nº. 259, Alto dos Gatos - Estoril, sobre o estado de degradação em que se encontra uma 
edificação, sita na Rua da Fonte nº.35, em Casével, e que lhe está a causar estragos no seu prédio 
sito no nº.37, da mesma rua, apreciou a Câmara o auto de vistoria efetuado à mesma edificação, 
por peritos municipais, no qual confirma a situação de ruinas do mesmo imóvel, apresentando uma 
área significativa da cobertura já arruinada e caída. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente notificar os 
proprietários do imóvel em causa para, no prazo de 30 dias a contar da respetiva notificação, 
procederam à sua demolição, remoção a depósito dos produtos e limpeza do espaço, sendo 
contudo passível de recuperação das paredes da fachada principal e do muro posterior, por forma a 
manter estes elementos construtivos para alinhamento com as fachadas dos prédios contíguos. 
 

• No Largo de São Fabião nº. 8,em Casével: 
 
Na sequência da reclamação feita por Maria João Mendes Albergaria, residente na Praça Dr. 
Francisco Sá Carneiro nº.2, 2º  dtº., em Cascais, sobre o estado de degradação em que se 
encontra uma edificação, sita no Largo de São Fabião nº. 8, em Casével, e que lhe está a causar 
estragos no seu prédio sito no nº.6, da mesma rua, apreciou a Câmara o auto de vistoria efetuado à 
mesma edificação, por peritos municipais, no qual confirma a situação de ruinas do mesmo imóvel, 
apresentando uma área significativa da cobertura já arruinada e caída. 
 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente notificar os 
proprietários do imóvel em causa para, no prazo de 30 dias a contar da respetiva notificação, 
procederam à sua demolição, remoção a depósito dos produtos e limpeza do espaço, sendo 
contudo passível a recuperação das paredes da fachada principal e do muro posterior, por forma a 
manter estes elementos construtivos para alinhamento com as fachadas dos prédios contíguos. 
 

PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
Não se verificou a presença de público. 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA 
 
Desta reunião se lavrou minuta, a qual foi aprovada por unanimidade pela Câmara para que 
produzam efeitos imediatos as respetivas deliberações. 
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ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 23,20 horas, qual se lavrou a 
presente ata e submetida a votação foi aprovada e assinada por todos os membros presentes, 
assim como pelo Coordenador Técnico da Secção Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, nos 
termos do nº 2 do artigo 57º da Lei nº. 75/2013, de 18 de Setembro. 
 
 


