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Acta número vinte e dois

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BELMONTE, REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE DOIS MIL E
CATORZE
Aos vinte e oito dias do mês de Agosto do ano dois mil e catorze, pelas 10:00
horas, na Sala de Reuniões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniram a Câmara
Municipal de Belmonte sob a Presidência do Presidente da Câmara, Senhor Dr. António
Pinto Dias Rocha e a presença dos Vereadores Senhores, António Manuel Gonçalves
Rodrigues, Dr. David Augusto Canelo, e Vítor Manuel Mendes Alves, comigo, António
José Pimenta de Melo, Coordenador Técnico na Divisão de Administração e Finanças.
Encontrando-se ausente a Senhora Vice-Presidente, Dr.ª Sofia Isabel Dias de
Carvalho Proença Fernandes.
Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião, à hora acima indicada.
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que a Senhora Vice
Presidente, se encontrava ausente, em virtude de se encontrar em gozo de período de
férias.
A seguir trataram-se os seguintes assuntos:

A) UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1 – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL, REALIZADA EM 08 AGOSTO DE 2014
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da reunião ordinária da
Câmara Municipal, realizada em 08 de Agosto de 2014.

2 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Tomou a palavra o Senhor Presidente, dizendo que é a primeira reunião após a
realização da feira medieval, a qual atingiu os objectivos propostos. Tendo-se verificado
uma adesão muito grande de pessoas das região, o concelho esteve em peso e a região
toda também marcou presença. Segundo a informação fornecida, o que é sempre difícil
de determinar, terão estado cerca de quarenta mil pessoas o que é significativo. O
alargamento do espaço da feira, facilitou a circulação das pessoas e o negócio dos
feirantes, que eram cerca de cento e cinquenta. Tendo visitado quase todos os feirantes,
estes demonstraram-se satisfeitos com a aposta em Belmonte. A feira medieval de
Belmonte é um marco da região, é para continuar e vai-se tentando melhorar o que o
pode ser. Em termos gerais foi muito positiva e atingiu os objectivos que tinham sido
propostos, a saber, o primeiro consistiu na divulgação do concelho de Belmonte, o
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segundo que existisse circulação de dinheiro, o que beneficia os comerciantes e os
feirantes, atendendo a que muitos eram de Belmonte e da região, o dinheiro terá ficado
em Belmonte, ou pelo menos, na região. É uma aposta ganha e por isso para o ano
poderemos contar com a XIIª Feira Medieval de Belmonte.

3 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

A.3.1) MUNICÍPIO DE MANTEIGAS – PROPOSTA DE PARCERIA NA ÁREA
DO TURISMO
Foi presente mail remetido pela Câmara Municipal de Manteigas propondo uma
parceria na área do Turismo, a qual passaria pela colocação de um “outdoor” em cada
uma das sedes do concelho, destinado a divulgar as potencialidades do concelho
vizinho, formação dos atendedores dos postos de turismo para que possam prestar
informações relativamente aos dois municípios e por fim dotar os postos de recepção de
visitantes com cartazes, folhetos e material digital promocional de Belmonte e
Manteigas.
Pelo Senhor Presidente foi dito que desde há muito que os Municípios de
Belmonte e Manteigas têm óptimas relações e que efectivamente uma parceria entre
ambos faz todo o sentido, porque de certo que se Manteigas se sente atraída pelo
número de visitantes que Belmonte tem, também Manteigas atentas as suas belíssimas
características, também terá um número de visitantes atractivos, pelo que será
conveniente que possa dialogar com o Exmos. Srs. Presidente e Vice-Presidente no
sentido de determinarem os termos da parceria.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo da
competência ínsita na alínea t) do n.º1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 75/2013, de
12/09, aprovar a celebração do referido Protocolo, bem como conceder poderes ao
Exmo. Sr. Presidente para dialogar com o Sr. Presidente e Vice-Presidente, para
determinar os moldes da referida parceria e posterior formalização da mesma.

A.3.2) INCENTIVOS DE APOIO À NATALIDADE
O Senhor Presidente afirmou que gostaria de ter muitos requerimentos desta natureza,
pois tal significava que teríamos muitos nascimentos no concelho, de qualquer modo é
de bom grado que se submetem os presentes para ratificação do Executivo.
-PEDRO ALEXANDRE ALVES DANIEL E GINA MARGARIDA SANTOS
MESQUITA DANIEL
Foi presente informação n.º 75/14 do GAS, propondo o pagamento do montante
de 750€, correspondente às facturas entregues no momento da candidatura ao “primeiro
enxoval” pelos requerentes. O que mereceu despacho de deferimento pelo Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal.

28-08-2014

226

Relativamente aos mesmo munícipes foi ainda elaborada a informação n.º 74/14
relativa ao preenchimento dos requisitos para concessão do valor de 100€ ao abrigo do
“nascer cidadão”, pelo que o mesmo foi deferido pelo Exmo. Sr. Presidente.
- MADALENA COSTA BOTÃO GREGÓRIO E RUI MIGUEL CORREIA
GREGÓRIO
Foi presente informação n.º 69/14 do GAS, propondo o pagamento do montante
de 250€, correspondente às facturas entregues no momento da candidatura ao “primeiro
enxoval” pelos requerentes. O que mereceu despacho de deferimento pelo Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
Relativamente aos mesmo munícipes foi ainda elaborada a informação n.º 68/14
relativa ao preenchimento dos requisitos para concessão do valor de 100€ ao abrigo do
“nascer cidadão”, pelo que o mesmo foi deferido pelo Exmo. Sr. Presidente.
- BRUNO MIGUEL RODRIGUES VALENTE E CÁTIA SOFIA FORTUNATO
GOMES
Foi presente informação n.º 70/14 do GAS, propondo o pagamento do montante
de 502,57€, correspondente às facturas entregues no momento da candidatura ao
“primeiro enxoval” pelos requerentes. O que mereceu despacho de deferimento pelo
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal
Relativamente aos mesmo munícipes foi ainda elaborada a informação n.º 68/14
relativa ao preenchimento dos requisitos para concessão do valor de 100€ ao abrigo do
“nascer cidadão”, pelo que o mesmo foi deferido pelo Exmo. Sr. Presidente.
- BRUNA FILIPA GOMES PINTO E VÍTOR MANUEL P. FONSECA
Foi presente informação n.º 73/14 do GAS, relativa ao preenchimento dos
requisitos para concessão do valor de 100€ ao abrigo do “nascer cidadão”, pelo que o
mesmo foi deferido pelo Exmo. Sr. Presidente.
- SÓNIA CRISTINA SANTOS ANTUNES E MAURO ANDRÉ COSTA SANTOS
Foi presente informação n.º 73/14 do GAS, relativa ao preenchimento dos requisitos
para concessão do valor de 100€ ao abrigo do “nascer cidadão”, pelo que o mesmo foi
deferido pelo Exmo. Sr. Presidente.
A Câmara Municipal, deliberou por unanimidade, ratificar, nos termos
conjugados do n.º3 do artigo 35º da Lei 75/2013, de 12/09 e do artigo 137° do CPA,
a atribuição e pagamento dos montantes relativos ao “nascer cidadão” e ao
“primeiro enxoval”, ao abrigo da competência ínsita na alínea v) do n.º1 do artigo
33º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12/09.

A.3.3) REVALIDAÇÃO DOS “CARTÕES SOCIAL +”
- JOAQUIM JOSÉ PIRES
- AUZÍRIA JESUS COSTA
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Foi presente informação n.º 14/14 do GAS relativa ao pedido de renovação dos
cartões social + titulados pelo Sr. Joaquim José Pires e Auzíria Jesus Costa, propondose a manutenção dos mesmos, alterando-se apenas a sua validade.
A Câmara Municipal, deliberou por unanimidade, ao abrigo da
competência ínsita na alínea v) do n.º1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 75/2013, de
12/09, aprovar a renovação dos cartões solicitados.

A.3.4) 7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 6ª ÀS GOP’S DO ANO 2014.
Foi presente Despacho, exarado pelo Senhor Presidente, para efeitos de
ratificação, mediante o qual autoriza a 7ª alteração ao orçamento e a 6ª às GOP's do ano
de 2014, a qual se motivou pela necessidade de retirar a verba no montante de cento e
noventa mil euros, que se encontravam afectos à requalificação do mercado e
construção da Academia Gimno, que já não seriam necessários atenta a revogação do
contrato e essa verba foi afecta à iluminação (devido às alterações que estão a ser
introduzidas no castelo e zona envolvente), dinamização turística e cultural, economia
social, infra estruturas e edifícios, apoios aos investimentos, reabilitação e
requalificação urbana – estudos, projectos e consultadoria e requalificação e reabilitação
de espaços urbanos, em termos correntes à conservação de bens e pessoal.
A Câmara Municipal, deliberou por unanimidade, ratificar, nos termos
conjugados do n.º3 do artigo 35º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12/09 e do artigo
137° do CPA, a alteração ao Orçamento e às GOP's, no uso da competência
constante da alínea d) do n.ºl do art. 33° do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de
Setembro.
B) DIVISÃO TÉCNICA MUNICIPAL DE PLANEAMENTO, OBRAS E
URBANISMO:
B.1) DECISÕES
COMPETÊNCIAS

TOMADAS

AO

ABRIGO

DA

DELEGAÇÃO

DE

O Senhor Presidente informou a Câmara de que por despachos do Sr. Vereador em
Regime de Permanência datados de 8 e 14 de Agosto de 2014, e constantes do editais
nºs 36 e 37, datados de 8 e 18 de Agosto de 2014, e no uso das competências que lhe
foram delegadas, pela Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 25 de Outubro de
2013 - 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 13/2014
NOME: Maria Helena Mariano Correia
PEDIDO: Ocupação de via pública com andaimes
LOCAL: Rua do St. Antão em Belmonte
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DESPACHO: Datado de 8/08/2014 – Deferida
PROCESSO N.º 26/2014
NOME: Joaquina Gomes Proença
PEDIDO: Reconstrução de edifício
LOCAL: Rua Direita - Gaia
DESPACHO: Datado de 14/08/2014 – Aprovação Final
PROCESSO N.º 25/2014
NOME: Maria Angélica G. Proença Rito
PEDIDO: Demolição de edificação
LOCAL: Rua da Lameira - Inguias
DESPACHO: Datado de 14/08/2014 – Aprovação Final
PROCESSO N.º 30/2012
NOME: Grito do Sol – máquinas Equipamentos, Lda.
PEDIDO: Prorrogação da licença de construção
LOCAL: Barroca dos Tabuleiros – Carvalhal Formoso
DESPACHO: Datado de 14/08/2014 – Deferido
PROCESSO N.º 6/2014 IP
NOME: Débora Diana Lourenço Morão
PEDIDO: Informação Prévia – Construção de Moradia Unifamiliar
LOCAL: Loteamento Pinhal do Carrola, lote 29 - Belmonte
DESPACHO: Datado de 14/08/2014 – Deferido
PROCESSO N.º 30/2014 Certidão
NOME: Manuel Ascenção Vaz
PEDIDO: Certidão antes da entrada em vigor do RGEU
LOCAL: Rua do Passadiço - Inguias
DESPACHO: Datado de 14/08/2014 – Deferido
PROCESSO N.º 8/2014 V
NOME: Maria João Martinho Ferreira Pinto
PEDIDO: Colocação de publicidade
LOCAL: Praça da Republica - Belmonte
DESPACHO: Datado de 14/08/2014 – Deferido
A Câmara tomou conhecimento.

B.2) CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSOS DE CARIA – REVISÃO DE
PREÇOS
Foi presente à reunião o cálculo da revisão de preços definitiva no montante de 542,07
€, relativo à empreitada em epígrafe.
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A Câmara deliberou, por unanimidade, em conformidade com a informação do
Chefe da DTMPOU, aprovar a revisão de preços definitiva, no valor de 542,07 €
relativa à empreitada supra citada.

APROVAÇÃO DE PARTE DA ACTA
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar, desde já, toda esta acta, nos
termos do n.º 3 do Artigo 57º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de Setembro.
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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