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 Ata número nove 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELMONTE, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DE DOIS 

MIL E DEZOITO 

 

Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito, pelas 

10:00 horas, na Sala de Reuniões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniram a 

Câmara Municipal de Belmonte sob a Presidência do Senhor Presidente Dr. António 

Pinto Dias Rocha, estando presente o Senhor Vice Presidente, António Manuel 

Gonçalves Rodrigues, a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Isabel Dias de Carvalho Proença 

Fernandes de Carvalheiro, e os Senhores Vereadores, Amândio Manuel Ferreira Melo, 

Luís António Pinto de Almeida, comigo António José Pimenta de Melo, Coordenador 

Técnico, da Unidade Municipal de Administração e Finanças. 

O Senhor Presidente solicitou à Câmara o acrescento do seguinte ponto na 

Ordem do Dia: 

A.3.7) Pedido de Apoio a Sofia Sá para a corrente época (2018); 

  

A) UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

A.1) Aprovação da Ata da reunião da Câmara Municipal, realizada em 01 de fevereiro 

de 2018 

 

A.2) Período antes da ordem do dia 

 

A.3) Período da ordem do dia 

 

A.3.1) Federação Portuguesa de Ciclismo – Campeonatos Nacionais de Ciclismo de 

Estrada; 

 

A.3.2) ADSIbeira.pt – Atualização de Protocolo ADSI e Municípios; 

 

A.3.3) União de Freguesias Belmonte e Colmeal da Torre – Atribuição de Nome de 

Rua; 

 

A.3.4) Solis – Apoio a crianças e jovens do Concelho com limitações no 

desenvolvimento; 

 

A.3.5) Solis – Cedência de Espaço para Loja Social; 

 

A.3.6) STAL – Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública; 

 

A.3.7) Pedido de Apoio a Sofia Sá para a corrente época (2018); 

 

B) DIVISÃO TÉCNICA MUNICIPAL DE PLANEAMENTO OBRAS E 

URBANISMO 
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B.1) Decisões tomadas ao abrigo da delegação de competências; 

 

B.2) Isenção de Taxas de Licenciamento de Construção; 

- Associação Nossa Senhora da Esperança 

- Belmonte 

 

B.3) Não pagamento de Taxas de Saneamento – Rotura de Canalização; 

- Germano Fernandes 

- Quinta do Bouzieiro - Belmonte 

 

B.4) Colocação de Sinalização Vertical; 

- Rua Direita e Fonte da Rosa - Belmonte 

 

B.5) Feiras de Ano Belmonte e Feira de Ramos em Caria;  

- Alteração de datas 

 

A seguir trataram-se os seguintes assuntos: 

 

 

A) UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

 

A.1) - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, 

REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

A Câmara deliberou aprovar, por unanimidade, a ata da reunião ordinária da 

Câmara Municipal, que teve lugar, em 01 de fevereiro de 2018. 

 

 

A.2) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente António Pinto Dias Rocha tomou a palavra, dando 

conhecimento que: 

 

Houve eleições nas Aldeias Históricas de Portugal, tendo ficado o Senhor António 

Robalo (Presidente da Câmara Municipal do Sabugal) a presidir. 

 

Informou também que, dia 23 de fevereiro, se receberia a visita do Sr. Presidente do 

Turismo do Centro, Dr. Pedro Machado, visita esta, que provavelmente poderá ser 

utilizada para a conversação acerca da realização de futuros empreendimentos turísticos, 

informando que dará depois conhecimento à Câmara sobre o resultado da mesma. 

 

Informou sobre a realização de um Congresso na Guarda, no TMG, no dia 23 de 

fevereiro, sobre a importância do Judaísmo. 
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Deu conhecimento da visita de 25 agentes turísticos (agências de viagens) a Belmonte 

no dia 25 de fevereiro (domingo), provenientes de vários pontos da Europa, sendo na 

sua maioria provenientes de Israel. 

 

O Senhor Vereador Amâncio Melo tomou a palavra, abordando os seguintes 

assuntos: 

Solicitou de novo informação sobre os terrenos onde está situado o Ecocentro; 

 

Solicitou também informações acerca da situação ocorrida na Rede de Judiarias, saber 

se houve desenvolvimentos na ocorrência;  

 

Questionou sobre o ponto de situação acerca da reunião ocorrida entre o Sr. Presidente 

Dr. António Rocha e a empresa Águas de Portugal; 

 

Apresentou sugestão para o aumento do plafond do Programa Financeiro de 

Recuperação Habitacional, atribuído à população, para reparação da degradação do 

edificado, cuja finalidade será o alargamento das oportunidades de acesso e abrangência 

a mais proprietários, no sentido de recuperação de estruturas degradadas. 

 

O Senhor Presidente Dr. António Rocha tomou a palavra e em resposta às 

questões apresentadas pelo Sr. Vereador Amândio Melo, tendo proferido o seguinte: 

 

No que diz respeito aos terrenos do Ecocentro, informou que o assunto se encontra a ser 

analisado pelo Gabinete Juridico da Autarquia. 

 

Em resposta ao assunto da Rede de Judiarias, informou que decorreu uma Assembleia 

Geral em Tomar, com os Municípios abrangidos pela Rede, na qual decidiram que 

enquanto não houver resolução do Tribunal, poderia a mesma passar pela criação de 

uma taxa suplementar que os 16 Municípios pagariam até à resolução do assunto pelo 

Tribunal. Entretanto irá realizar-se em 13 de Março uma Assembleia em Reguengos de 

Monsaraz, onde se vai decidir o que fazer em relação ao assunto. 

 

Em relação à reunião ocorrida com a empresa Águas de Portugal, informou que ficaram 

a analisar o relatório entregue pela Autarquia e que posteriormente seria comunicada 

decisão. 

 

Em resposta à sugestão de alteração de Regulamento de atribuição de fundos para 

reparação de edifícios degradados aos proprietários, informou que vão analisar o 

assunto, encontrando-se também a decorrer um estudo, cujo fim é o levantamento da 

quantidade de edifícios nesta situação no Concelho. 

 

O Senhor Vereador Luis António de Almeida tomou a palavra, tendo proferido o 

seguinte: 

Tendo sido realizados dois eventos no Concelho de Belmonte, designadamente a 5ª 

Feira Tradicional de Enchidos e Sabores e o 3º Concurso de Bandas, salientou em 

relação à primeira, ser de facto uma boa aposta, uma vez que promove os produtos da 

nossa região e não só, mas que na sua opinião continua a errar na data da sua realização, 
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apelando assim, ao bom senso da EMPDS, para que em anos futuros, seja feita uma 

melhor análise na data a definir na realização da mesma. 

Relativamente ao 2º evento referiu também ser uma excelente aposta para o Concelho 

de Belmonte, uma vez que este ano foram excedidas as expectativas, dado que se 

passou de 3 para 16 inscrições, significando que existiu certamente uma maior 

divulgação do evento. Foi um fim de semana que trouxe ao Concelho de Belmonte 

muitos visitantes, provenientes de diversos pontos do País, pelo que sugere quem em 

futuros eventos a agilização do apoio logístico de forma a que se possa acolher da 

melhor forma os nossos visitantes. 

Finalmente salientou e felicitou pese embora seja a sua atual função na Câmara, o 

trabalho e dedicação realizado pela Dra. Elisabete Robalo, bem como o seu desempenho 

na organização deste Evento. 

No seguimento da sua intervenção solicitou a seguinte informação: 

É do seu conhecimento que a empresa ALTICE, vai realizar no que se refere à 

instalação de fibra ótica um grande investimento em vários concelhos da nossa região, 

onde não figura o concelho de Belmonte, pretendia saber, qual o motivo? 

Na continuação da intervenção e face ás declarações proferidas pelo Sr. Presidente da 

Câmara no aniversário do Hospital Cova da Beira, relativamente ao estado da saúde e 

falta de médicos no Centro de Saúde de Belmonte, em que referiu que em Belmonte 

estamos pior que há 20 anos, perguntou o que se está a fazer relativamente a este 

assunto para inverter a situação. 

Finalmente e uma vez que ainda não lhe foi dada resposta ás questões levantadas na 

reunião de 23/11/2017, sobre a colocação de lombas no Concelho de Belmonte, reitera 

aqui e novamente as questões levantadas designadamente sobre o critério e entidades 

consultadas, quando foram adjudicadas e qual o seu custo. 

 

O Senhor Vice-Presidente António Rodrigues tomou a palavra, proferindo o 

seguinte:  

Que subscrevo na integra o que foi dito pelo Sr. Vereador Luís António de Almeida, 

relativamente à noticia de que a ALTICE Portugal vai ligar seis concelhos do maciço 

central da Serra da Estrela por fibra ótica, permitindo a ligação destas populações às 

autoestradas da informação. 

Eu também acho que era importante para Belmonte, que o nosso concelho fizesse parte 

desta Lista constituída pelos concelhos de Seia, Covilhã, Manteigas, Gouveia, Fundão e 

Oliveira do Hospital (e também cerca de mais meia centena de freguesias). 

Porque este investimento, para além de permitir aos cidadãos o acesso a um conjunto de 

serviços de telecomunicações cada vez mais completo, fiável e resistente, também as 

empresas passam a dispor de novas ferramentas, tão importantes no mundo atual, quer 

para a melhoria da competitividade do tecido económico, quer para a captação de novas 

iniciativas empresariais, o que consequentemente poderá levar à criação de novos 

postos de trabalho e à atração e fixação de jovens empreendedores. 

 

 

A.3) – PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A.3.1) FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLISMO – CAMPEONATOS 

NACIONAIS DE CICLISMO DE ESTRADA 
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Foi presente pela Federação Portuguesa de Ciclismo, um pedido de apoio para a 

realização dos Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada, para as categorias de 

Elites, Sub23 e Femininas, num montante total de €45.000 (quarenta e cinco mil euros) 

para cumprimento de todos os encargos decorrentes nos três dias de prova. 

 

A Câmara Municipal de Belmonte deliberou, por unanimidade, ao abrigo 

da alínea u) do n. º1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12/09, conceder o 

apoio extraordinário para fazer face às despesas nos dias 22,23 e 24 de junho de 

2018. 

 

 

A.3.2) ADSIBEIRA.PT – ATUALIZAÇÃO DE PROTOCOLO ADSI E 

MUNICÍPIOS 

 

Foi presente pela ADSIbeira.pt, um pedido de atualização do Protocolo ADSI e 

municípios, passando a um montante total de €500 (quinhentos euros por mês) por parte 

dos serviços prestados pela ADSI. 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter o acordo do 

Protocolo celebrado e aceitar a proposta pelo valor de €500 (quinhentos euros) 

mensais. 

 

 

A.3.3) UNIÃO DE FREGUESIAS BELMONTE E COLMEAL DA TORRE – 

ATRIBUIÇÃO DE NOME DE RUA; 

 

 Foi proposto pela União de Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre a 

atribuição de nome de rua, denominado por “Rua dos Combatentes do Ultramar”, numa 

rua em Colmeal da Torre e na Gaia. 

 

A Câmara Municipal deliberou, oficiar a União de Freguesias de Belmonte 

e Colmeal da Torre, a solicitar parecer sobre quais as ruas do Colmeal da Torre e 

Gaia, a que se deve atribuir o nome de “Combatentes do Ultramar”. 

 

 

A.3.4) SOLIS – APOIO A CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO COM 

LIMITAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO 

 

Foi presente pela Soli’s, um pedido de apoio a crianças e jovens do Concelho de 

Belmonte com limitações no desenvolvimento. 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o pedido de 

apoio, ficando o Sr. Presidente Dr. António Dias Rocha encarregue de obter, junto 

dos responsáveis da SOLIS, mais informações, sobre o apoio solicitado. 
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A.3.5) SOLIS – CEDÊNCIA DE ESPAÇO PARA LOJA SOCIAL 

 

Foi presente pela Soli’s, um pedido de cedência de espaço para a abertura de 

uma Loja Social, defendendo que a mesma poderá intervir de uma forma positiva, 

construtiva e por vezes terapêuticas nas crianças e jovens com diferentes tipos de 

limitações do Concelho. 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de 

espaço para Loja Social, que será no piso inferior das instalações da Soli’s. 

 

 

A.3.6) STAL – ACORDO COLETIVO DE ENTIDADE EMPREGADORA 

PÚBLICA 

 

Foi proposto pelo STAL, um Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública 

entre o Município de Belmonte e o STAL, acordo designado por ACEP. 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, incumbir o Chefe da 

EMDO a esclarecer junto do STAL alguns pontos do acordo, ficando este a 

aguardar para nova reunião. 

 

 

A.3.7) PEDIDO DE APOIO A SOFIA SÁ PARA A CORRENTE ÉPOCA (2018) 

 

 

Foi presente por António José G. Sá, na qualidade de Pai e treinador das atletas 

Sofia Sá e Maria Sá, um pedido de apoio para transporte, para a atleta e seu treinador, 

para deslocações na corrente época. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o subsidio 

solicitado até um montante total de € 5.000,00 (Cinco mil euros). 

 

 

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 

30 de Janeiro e 07 de Fevereiro de 2018, e constantes dos editais nºs 7 e 8, datados de 

30 de Janeiro e de 07 de Fevereiro de 2018, 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 75/2013, de 12 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: 



22-02-2018 

   

113 

 

PROCESSO N.39/2017  

NOME: Manuel Tomás Pereira Pina 

PEDIDO: Ampliação e alteração de edifício destinado a comércio e habitação 

LOCAL: Largo Catarina Eufémia, nº 2 – Belmonte 

DESPACHO: Datado de 30/01/2018 – Aprovação da Arquitetura 

 

PROCESSO N.4/2018 Cert.  

NOME: Germano Fernandes 

PEDIDO: Certidão de Destaque 

LOCAL: Bouzieiro – Belmonte 

DESPACHO: Datado de 07/02/2018 – Deferido 

 

PROCESSO N.5/2018 Cert.  

NOME: Maria da Graça Delgado Neiva Correia Ribeiro 

PEDIDO: Certidão para fins de benefícios fiscais no âmbito da ARU de Caria 

LOCAL: Rua do Poço, nº 22 – Caria 

DESPACHO: Datado de 07/02/2018 – Deferido 

 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

B.2) ISENÇÃO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO 

- ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA 

- BELMONTE 

 

Foi presente à Câmara um requerimento da Associação Nossa Senhora da 

Esperança solicitando a isenção de taxas devidas pela licença de construção respeitante 

ao processo de licenciamento nº 4/2017, do qual é titular. 

 

Sobre este assunto foi prestada pela Divisão Técnica Municipal, a informação nº 

58/2018, a qual se considera aqui exarada e fica arquivada na respetiva pasta do 

processo. 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, em conformidade com a informação 

supra citada e tendo em atenção que o pedido se enquadra na alínea a) do nº 2 do artº 5º 

do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças Municipais, isentar a Associação Nossa 

Senhora da Esperança, do pagamento das taxas de licenciamento. 

 

 

  

A Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Isabel Dias de Carvalho Proença Fernandes de 

Carvalheiro declarou, para cumprimento do nº 1 do artigo 70º do CPA o seu 

impedimento relativamente ao assunto a tratar no ponto B.2) que se segue, nos termos 
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da alínea b) do nº 1 do artigo 69º do CPA “Quando, por si ou como representantes ou 

gestores de negócios de outra pessoa, nele tenham interesse o seu cônjuge ou pessoa 

com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, algum parente ou afim em 

linha reta ou até ao segundo grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com 

quem vivam em economia comum ou com a qual tenham uma relação de adoção, tutela 

ou apadrinhamento civil”, tendo saído da sala. 

 

 

B.3) NÃO PAGAMENTO DE TAXAS DE SANEAMENTO – ROTURA DE 

CANALIZAÇÃO  

- GERMANO FERNANDES 

- QUINTA DO BOUZIEIRO - BELMONTE 

 

 Foi presente á Câmara um requerimento do Senhor Dr. Germano Fernandes, 

solicitando a não cobrança das taxas de saneamento relativas às faturas de água nºs 

3552P 17/003030353, e 3552P 17/0034744, no montante de 466,90 € e 275,55 € 

respetivamente, considerando que o consumo elevado se deveu a uma fuga de água que 

ocorreu na tubagem. 

 

 Sobre este assunto foi prestada a informação nº 44/DTMPOU-SEGLAA-EPO-

IEL, de 26/01/2018 do Chefe da Divisão Técnica Municipal e um parecer da jurista do 

Municipio datado de 01/02/2018. Ambos os documentos consideram-se aqui exarados e 

ficam arquivados no respetivo processo. 

 

A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar proposta de reduzir a tarifa 

variável de Serviço de Saneamento devida, em função do volume de águas residuais 

recolhidas ou estimado durante o período objeto de faturação, e expressa por m3 de 

água por cada trinta dias, por se tratar de uma situação de um consumo de água 

anormal devido a rutura, e que se fature ao consumidor/requerente, (após prova 

bastante para o efeito da rotura de canalização), apenas o volume de água por 

estimativa do consumo médio apurado entre as duas últimas leituras reais efetuadas 

pelo Município, por adaptação do disposto no artigo n.º 52, n.º 6 alínea a) do 

Regulamento 546/2016, supra referenciado. 

 

Mais deliberou, por unanimidade, conceder as competências necessárias à 

redução da tarifa variável de serviço de saneamento ao Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Câmara. 

 

Neste momento a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Isabel Dias de Carvalho 

Proença Fernandes de Carvalheiro voltou a entrar na sala retomando a sua participação 

na reunião. 
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B.4) COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 

- RUA DIREITA E RUA FONTE DA ROSA - BELMONTE 

 

Foi presente á Câmara a informação nº 57/DTMPOU_SEGLAA:EPO_IEL, de 

06/02/2018, do Chefe da Divisão Técnica Municipal, sugerindo a colocação da seguinte 

sinalização: 

- Rua Direita:  NE: sinal H3 (Trânsito de sentido único) + prumo 

  SO: sinal C1 (sentido proibido) + prumo 

- Rua Fonte da Rosa: NE: sinal H3 (Trânsito de sentido único) + prumo. 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação supra 

citada, aprovar a colocação da seguinte sinalização: 

- Rua Direita:  NE: sinal H3 (Trânsito de sentido único) + prumo 

  SO: sinal C1 (sentido proibido) + prumo 

- Rua Fonte da Rosa: NE: sinal H3 (Trânsito de sentido único) + prumo. 

 

 

B.5) FEIRAS DE ANO EM BELMONTE E FEIRA DE RAMOS EM CARIA 

- ALTERAÇÃO DE DATAS 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, depois uma troca de impressões, alterar a 

feira de ano em Belmonte para o dia 18/03/2018, e manter a feira de Ramos em Caria 

no dia 25/03/2018. 

 

 Foi ainda deliberado, por unanimidade, encarregar o Sr. Vice-Presidente de 

comunicar ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de União de Freguesias Belmonte 

e Colmeal da Torre, de que a feira de ano de Belmonte será realizada no dia 18/03/2018. 

 

 

 

 

 

 

APROVAÇÃO DA ACTA 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar, desde já, toda esta ata, nos 

termos do n.º 3 do Artigo 57º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de Setembro. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada 

esta reunião eram 12:00 horas, da qual eu, _____________________, António José 

Pimenta de Melo, Assistente Técnico, subscrevi e assino a presente ata. 

 

O Presidente 

 

O Coordenador Técnico 
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