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 Acta número treze

ACTA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
BELMONTE, REALIZADA NO DIA 3 DE JULHO DE DOIS MIL E TREZE

Ao terceiro dia do mês de Julho do ano dois mil e treze, pelas 9:30 horas, na Sala
de  Reuniões  do  Edifício  dos  Paços  do  Concelho,  reuniu  a  Câmara  Municipal  de
Belmonte sob a Presidência do Presidente da Câmara, Senhor Amândio Manuel Ferreira
Melo e a presença do Vice-Presidente, Senhor Dr. David Augusto Canelo, do Senhor
Vereador Mário Manuel Tomás e os Senhores Vereadores Independente eleitos pelo
PSD,  Jorge  Manuel  dos  Santos  Amaro  e  Luís  António  Pinto  de  Almeida,  comigo,
António José Pimenta de Melo, Coordenador Técnico, conforme deliberação de 18 de
Maio de 2011.

Verificada  a  existência  de  quórum,  o  Senhor  Presidente  declarou  aberta  a
reunião, à hora acima indicada. 

A seguir trataram-se os seguintes assuntos:

A) DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1 – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19
DE JUNHO DE 2013

A  Câmara  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  a  acta  da  reunião  ordinária
realizada em 19 de Junho de 2013.

2 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Vereador, Jorge Amaro, usou da palavra e felicitou o Núcleo Gimno
de Caria, pela realização das marchas populares no dia 29 de Junho de 2013, em Caria,
uma excelente coreografia e uma elevada adesão popular, a comprovar que as tradições
de cariz popular são sempre muito participadas, desejando que no futuro se mantenham
sempre admiráveis pela qualidade.

Sobre a inauguração da residência social, em Caria, referiu que a orgânica em
torno  do  evento  designadamente  a  parte  institucional  e  a  participação  avultada  da
população,  ilustraram  a  obra  social  mais  emblemática  do  mandato  do  Executivo
Municipal,  reflectida  na  qualidade  das  instalações  relativamente  às  legítimas
expectativas da população da Freguesia de Caria.
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Sobre o Espaço internet de Caria, que se encontra encerrado por força do final da
relação jurídica de emprego com a técnica que ali exercia funções, gostava de saber se
foi encontrada alguma solução para o seu funcionamento, considerando que se criaram
hábitos de utilização da internet naquele espaço Municipal.

O Senhor Vereador, Mário Tomás, subscreve as palavras do Senhor Vereador,
Jorge Amaro, relativamente ao desempenho do Núcleo Gimno de Caria, resultante da
excelente exibição das marchas populares.

Da mesma forma, felicita a dinâmica do núcleo de jovens da Banda Filarmónica
de Caria, que durante três dias, na feira da batata em Caria, criou uma ambiência festiva
envolvendo toda a população na actividade transformando-a igualmente numa acção de
âmbito cultural.

O Senhor Vereador, Jorge Amaro, retomou o uso da palavra e associou-se ao
Senhor Vereador, Mário Tomás, referindo que esteve presente na feira da batata, em
Caria, um evento que aconteceu pela primeira vez no âmbito das actividades exteriores
aos edifícios e que, provavelmente, depois de retocadas pequenas lacunas que podem
ser  melhoradas,  tem  condições  para  se  manter  como  feira  anual  com  expressão
económica/cultural.

Os  participantes  da  feira  com  quem  teve  oportunidade  de  conversar,
manifestaram-se  agradados  relativamente  às  baixas  expectativas  criadas  face  às
dificuldades económicas das famílias, todavia, na realidade, acabaram por fazer negócio
e ficaram bem impressionados com aquilo que foi o produto final desta feira.

O Senhor Presidente, Amândio Melo, subscreve as intervenções dos Senhores
Vereadores Jorge Amaro e Mário Tomás, sobre a Freguesia de Caria, ao aplaudirem a
dinâmica das associações desta freguesia. 

Sobre  o  espaço  internet,  em  Caria,  deu  nota  do  fim  da  relação  jurídica  de
emprego com a técnica que ali exercia funções, porque a possibilidade de renovação do
contrato de trabalho após os seis anos que a lei permite prorrogar esgotou-se e, neste
momento,  subsistem  dúvidas  em  manter  o  espaço  aberto  nos  moldes  em  que  foi
inaugurado.

O modelo do espaço internet, em Caria, teve o seu termo, a frequência de visitas
não é  a  mesma que se verificava  no inicio e  as  pessoas,  agora,  fazem-no não para
contactar,  aprender ou lidar com sistemas informáticos,  mas sim por outros motivos
diversos.

Todavia, isso não impede que o espaço não faça falta em Caria, tem é que se
encontrar  novas  soluções  com  novas  competências  para  além  do  uso  da  internet,
nomeadamente funções sociais  de apoio às populações de forma a potenciar  melhor
aquele espaço.
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3 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

3.1 – BANDA DE MÚSICA DE BELMONTE – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA
ESCOLA DE MÚSICA

Datado de 24 de Junho de 2013, sem número, da Banda de Música de Belmonte,
a solicitar a atribuição de um subsídio extraordinário com destino à escola de música.

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Banda de Música de Belmonte,
um subsídio no valor de 750,00€ com destino à Escola de Música.

3.2  –  GRUPO  HUMANITÁRIA  DADORES  DE  SANGUE  DA  COVILHÃ  –
PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO

Datado de 20 de Junho de 2013, com o n.º 24, do Grupo Humanitário Dadores
de Sangue da Covilhã, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro para fazer face à
gestão  corrente,  de  forma  a  colmatar  a  redução  drástica  do  subsídio  atribuído  pelo
Instituto Português do Sangue e Transplantação.

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Humanitário Dadores
de Sangue da Covilhã, um apoio financeiro no valor de 500,00€.

3.3 – PROTOCOLO DE COMODATO DA CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DA
RESIDÊNCIA SOCIAL DE CARIA

Foi presente à Câmara o protocolo em epígrafe, que aqui se considera transcrito
e que se arquiva em pasta anexa.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo em epígrafe.

3.4 – ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA – PRORROGAÇÃO
DE  PRAZO  DE  CONTRATO  DE  COMODATO  DE  CEDÊNCIA  DE
INSTALAÇÕES NO SITIO DA FORCA

Datado de 28 de Junho de 2013, com o n. 75, da Associação Nossa Senhora da
Esperança, a solicitar prolongamento do prazo do contrato de comodato, que tem por
objecto  o  edifício  sede  desta  instituição,  celebrado  com  a  Câmara  Municipal  de
Belmonte, de 10 para 35 ou 40 anos, para efeitos de candidatura para apoio ao projecto
de remodelação e ampliação.

A  Câmara  deliberou,  por  unanimidade,  prolongar  o  prazo  do  contrato  de
comodato  celebrado  com a  Associação  Nossa  Senhora  da  Esperança  para  40  anos,
considerando que só se verificará esta situação enquanto mantiver a presente actividade.
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B)  DIVISÃO  TÉCNICA  MUNICIPAL  DE  PLANEAMENTO,  OBRAS  E
URBANISMO

B.1)  DECISÕES  TOMADAS  AO  ABRIGO  DA  DELEGAÇÃO  DE
COMPETÊNCIAS

O Senhor Presidente informou a Câmara de que por seus despachos datados de
18, 19, 24, 26 e 28 de Junho de 2013, e constantes dos editais nºs 31, 32, 33, 34, 35,
datados de 18, 20, 25 e 27 de Junho, e de 1 de Julho de 2013, e no uso das competências
que lhe foram delegadas,  pela  Câmara  Municipal,  na sua reunião ordinária  de 2 de
Novembro de 2005 -  ao abrigo da Lei  nº  169/99,  de 18 de Setembro,  haviam sido
deferidos os seguintes processos de obras, de acordo com as informações prestadas pela
Divisão  Técnica  Municipal  de  Planeamento,  Obras  e  Urbanismo,  que  se  encontram
arquivadas nos respectivos processos e que foram transcritas aos requerentes:

PROCESSO N.º 57/2012 
NOME: Cecília Matos Pinheiro M. Soares
PEDIDO: Construção de Moradia
LOCAL: Sítio do Covão em Colmeal da Torre
DESPACHO: Datado de 18/06/2013 – Aprovação Final

PROCESSO N.º 6/2013 IP
NOME: António José Pizarro Rebelo de Andrade
PEDIDO: Viabilidade sobre construção de povoado da idade do ferro
LOCAL: Quinta da Fórnea em Belmonte
DESPACHO: Datado de 19/06/2013 – Deferido

PROCESSO N.º 5/2013 
NOME: Helena Paula Silva Amaral
PEDIDO: Alteração de moradia
LOCAL: Rua da Escola n.º 3 - Belmonte
DESPACHO: Datado de 24/06/2013 – Aprovação Final

PROCESSO N.º 30/2012 
NOME: Grito do Sol Máquinas e Equipamentos, Lda.
PEDIDO: Construção de pavilhão industrial 
LOCAL: Barroca dos Tabuleiros em Carvalhal Formoso
DESPACHO: Datado de 26/06/2013 – Aprovação Final

PROCESSO N.º 18/2013 
NOME: Ana da Cunha Gonçalves e outros
PEDIDO: Execução de Lage de esteira 
LOCAL: Rua da Igreja em Colmeal da Torre
DESPACHO: Datado de 28/06/2013 – Aprovação Final

A Câmara tomou conhecimento.
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B.2) PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO SENTIDO DO TRÂNSITO NA RUA DR. 
MIGUEL BOMBARDA, EM BELMONTE

Foi presente à Câmara uma carta datada de 19 de Junho de 201, assinada por 
vários moradores da Rua Dr. Miguel Bombarda, na qual solicitam a alteração do sentido
do trânsito, naquela rua, no sentido descendente para ascendente, sugerindo no entanto 
que a melhor solução seria a de que o trânsito se efectuasse apenas para cargas e 
descargas.

Sobre este assunto, e depois de algumas trocas de ideias, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, que se proceda à alteração do sentido do trânsito na Rua Dr. Miguel 
Bombarda, em Belmonte, do sentido descendente para ascendente.

Desta deliberação deverá:
 Providenciar-se a colocação de sinalização;
 Comunicar-se aos interessados;
 Comunicar-se à GNR, para efeitos de regulação e controlo do trânsito.

B.3) TOPONÍMICA:
- RUA DE SANTA MARIA, BELMONTE
- PRAÇA DO MUNICÍPIO/FREGUESIAS, BELMONTE

A Câmara deliberou, por unanimidade, e por proposta do Senhor Presidente da
Câmara,  atribuir  o  nome de Praça do Município/Freguesias  ao  largo norte  junto ao
edifício da Câmara Municipal, dado o histórico autárquico e tendo em conta que não
existe nenhuma praça com este nome.

Foi  ainda  deliberado  atribuir  o  nome de  Rua de Santa  Maria,  a  uma rua no
Bairro de Santa Maria, em Belmonte

APROVAÇÃO DE PARTE DA ACTA

A Câmara  deliberou,  por  unanimidade  aprovar,  desde  já,  toda  esta  acta,  nos
termos do n.º 3 do Artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nºs
5-A/2002, de 1 de Janeiro.

E nada havendo a tratar eu, _____________________, António José Pimenta de
Melo, Coordenador Técnico, subscrevi e assino a presente acta.

O Presidente

O Coordenador Técnico
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