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Ata número vinte e um
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BELMONTE, REALIZADA NO DIA DEZASSEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL
E DEZOITO
Ao décimo sexto dia do mês de agosto 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.

A) UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
A.1) Aprovação da Ata da reunião da Câmara Municipal, realizada em 19 de julho de
2018
A.2) Período antes da ordem do dia
A.3) Período da ordem do dia
A.3.1) Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco – Despacho de Suspensão
Provisória
A.3.2) Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco – Relatório Semestral – 1.º
Semestre de 2018
A.3.3) EMPDS, Belmonte EM – Relatório de Execução do Contrato-Programa – 2.º
Trimestre 2018
A.3.4) CECURDE – Pedido de Pagamento de Inscrições – Aditamento à Reunião de 21
de Dezembro de 2017
A.3.5) Informação n.º 8/GTC/2018 – Protocolo de Apoio Artístico e Cultural
A.3.6) Informação n.º 70/GAS/2018 – Apresentação do Projeto – Lusoinfo
A.3.7) Informação n.º 86/GAS/2018 – Projeto Alta. Mente Zen
A.3.8) Informação n.º 87/GAS/2018 – Aditamento Férias Aquáticas
A.3.9) Apresentação Discussão e Aprovação de Manual de Acolhimento – Município de
Belmonte
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A.3.10) Geminação entre o Município de Belmonte e a Cidade de Nova Friburgo
(Brasil)
A.3.11) Associação Geopark Estrela – Pagamento de Subsídio
A.3.12) Grupo Motard Os Ferroviários de Belmonte – Espaço Sede Social
A.3.13) Informação n.º 88/GAS/2018 – Atividades de Enriquecimento Curricular
A.3.14) Informação n.º 30GAJ/2018 – Estatuto Municipal do Bombeiro – Água e
Saneamento
A.3.15) Informação – 5.º e 6.º Alteração às GOP’s e Orçamento 2018
A.3.16) Proposta de Seguros dos Eleitos Locais do Municipio de Belmonte
B) DIVISÃO
URBANISMO

TÉCNICA

MUNICIPAL

DE

PLANEAMENTO

OBRAS

E

B.1) Decisões tomadas ao abrigo da delegação de competências;
B.2) Licenciamento para Construção de Moradia Unifamiliar – Jorge Manuel Garcia
Pereira – Quintas das Ferrarias – Monte do Bispo – Caria
B.3) Vistoria para Verificação de Condições de Segurança, Salubridade e Arranjo
Estético – Exposição Sobre Edifício em Ruínas – Lídia Soares de Jesus Birra Maçainhas
B.4) Toponímia de Maçainhas – Atribuição de Rua e Número de Polícia
B.5) Informações prévias – Ratificação de despachos :
- Requerente : Paulo Alexandre Marques Silva :
- Procº nº 9/2018
- Procº nº 10/2018
- Procº nº 112018
- Requerente : Maria de Fátima Mendes Dias :
- Procº nº 7/2018
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 05 DE JULHO DE 2018
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A Câmara deliberou aprovar, pelos Senhores Vereadores presentes na última
reunião, a ata da reunião ordinária da Câmara Municipal, que teve lugar, em 19 de julho
de 2018.

A.2) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Presidente da Câmara Municipal Dr. António Dias Rocha tomou a palavra
para falar sobre a XV Feira Medieval, considerando que decorreu dentro da
normalidade, com bastantes pessoas tanto a participar, como a conviver na mesma.
Considera que cumpriu o que estava estipulado, sendo um evento que deve ser
mantido nos próximos anos, uma vez que é já uma referência local, regional e nacional.
Fez também referência ao Concerto integrado na cultura em rede da
Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, chamado “Fragmentos
Sonoros”, que se realizou no dia 14 de agosto à noite, no Largo do castelo de Belmonte,
considerando ter sido um espetáculo muito interessante, com a participação de 40
voluntários, envolvendo os municípios do Sabugal, Fundão, Guarda, Covilhã e
Belmonte e que vai terminar este ciclo na Covilhã, no dia 21 de setembro num último
concerto.
O Senhor Vereador Amândio Melo tomou a palavra, relativamente à Feira
Medieval, fazendo boa referência à sua organização, tanto à Empresa Municipal, como
à Câmara Municipal, relativamente à forma como decorreram as atividades
desenvolvidas durante esses dias, considerando que se deverá manter este mesmo
empenhamento, dinâmica e qualidade nas próximas Feiras Medievais a realizar
futuramente.
O Senhor Vereador Luis António tomou a palavra, também relativamente à Feira
Medieval, informando que não esteve presente na mesma mas, as informações que lhe
chegaram foi que a mesma continua a manter a mesma importância que tem tido nos
últimos anos, fazendo já parte do calendário local e regional, sendo um evento que deve
continuar e, como já foi anteriormente referido, a Organização esteve a um nível
daquilo que já se justifica de uma Feira Medieval.
Pretende também obter esclarecimentos acerca da recolha do lixo e devida
desinfeção dos contentores, uma vez que foi questionado sobre essa situação, tendo-se
deparado com algumas reclamações nesse sentido e não ter sido dada até à data solução
para este assunto.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal Dr. António Rocha, tomou a palavra
em resposta à intervenção do Senhor Vereador Luís António sobre os lixos, considera
que, está a ser um problema, tendo sido apanhados desprevenidos, uma vez que, o
contrato que tinham com a empresa de lixos acabou, tendo o carro de recolhas sido
devolvido à Autarquia em mau estado, tendo, além de outros, sido um dos fatores para a
não renovação do acordo com a empresa, o que originou alguns problemas. Entretanto,
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foi feito novo contrato com os mesmos, mas têm a noção que estes não estão a cumprir
com o estipulado e, o que está previsto, é começar-se agora a fazer um reforço na
recolha com viatura pertencente à Autarquia, esperando assim não se verificarem
grandes problemas.
Está, entretanto, a ser preparado a abertura um novo concurso para a resolução
definitiva do problema.
A.3) – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A.3.1) TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE CASTELO BRANCO –
DESPACHO DE SUSPENSÃO PROVISÓRIA
Pelo Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco, foi presente para
conhecimento o despacho proferido pelo Exmo. Senhor Juiz Presidente cujo assunto é o
seguinte: Comunicação/Publicitação das decisões proferidas ao abrigo das normas dos
artigos 50.º n.º 2, 51.º n.º 1 als. a) e c) do Código Penal e 281.º n.º 2 als. a) e c), do
Código do Processo Penal/1 de janeiro a 30 de junho de 2018.
O Senhor Vereador Luís António de Almeida tomou a palavra referindo que este
ponto diz respeito à transparência da Justiça, que é obrigatório, agora com a nova
gestão, em que, efetivamente os Senhores Magistrados, nas suas decisões, de acordo
com normas elencadas no Código de Processo Penal, podem suspender provisoriamente
os processos mediante a imposição de algumas contribuições monetárias.
Verifica-se neste despacho que no 1.º semestre do ano, o Tribunal da Comarca
de Castelo Branco possibilitou a entrega de 93.836,25€ em Instituições do Distrito,
verificando-se que as cercas de 75 instituições e associações entre esse período
receberam esta quantia. É de realçar, no que diz respeito ao concelho de Belmonte, a
única associação que recebeu foi a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Belmonte, para a qual foi atribuído o montante de 600€, ou seja, o critério de
atribuição destes montantes por vezes também depende do próprio arguido, quando lhe
é imposta esta injunção, podendo requerer que o dinheiro a pagar possa ser atribuído à
instituição que ele indicar. Normalmente os Magistrados aceitam isso e o que acontece é
que, onde há mais condenações mais são as instituições para onde eles enviam.
O Senhor Vereador Amândio Melo tomou a palavra também, relativamente a
este assunto para congratular os Tribunais pela Transparência, o que é ótimo, por outro
lado porém, pela análise, conclui-se que, o fato de não haver atribuição de verbas às
instituições do concelho pode ser visto bom pelo fato de existirem poucos arguidos no
concelho de Belmonte.
Considera que esta distribuição da verba deveria ser feita de forma mais
equitativa, uma vez que, por exemplo, as Associações Humanitárias de Bombeiros
Voluntários prestam serviço dentro e fora dos seus Municipios, não se limitando às
áreas geográficas, o que quer dizer que, em termos distritais, deveria fazer-se alguma
coisa para que de alguma forma esta distribuição fosse atribuída de uma forma mais
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equitativa, pelo menos a esse nível, das Associações Humanitárias de Bombeiros
Voluntários.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
A.3.2) TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE CASTELO BRANCO –
RELATÓRIO SEMESTRAL – 1.º SEMESTRE DE 2018
Pelo Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco, foi presente para conhecimento o
despacho proferido pelo Exmo. Senhor Juiz Presidente, referente ao relatório do 1.º
semestre de 2018.
O Senhor Vereador Luís António de Almeida tomou a palavra referindo que este
relatório semestral vem na sequência de outros que nos têm chegado, em que
demonstram realmente que o objetivo da Comarca se mostram cumpridos, e é de
salientar aqui nas conclusões que se diz que se mostram cumpridos e que a taxa de
resolução é de 110,27% e na dilação dos julgamentos, demonstrando a capacidade para
concluir os processos que entram e, ainda, para recuperar os atrasos de tempos
anteriores, portanto, há que salientar aqui que a Comarca de Castelo Branco e de acordo
com o que tenho vindo anteriormente dizer, que está a cumprir os seus objetivos e que
não há processos atrasados.
Nestas conclusões, também de referir que se chama a atenção em termos dos
serviços judiciários, foram instaladas as videoconferências designadamente em
Belmonte, onde as pessoas também podem recorrer a elas e, tendo o Juiz de Trabalho da
Covilhã passado para o Palácio da Justiça na Covilhã que houve uma melhoria dos
serviços que já se encontravam bastante degradados, portanto, este é mais um relatório
da Comarca, onde demonstra que efetivamente os serviços de Justiça estão a funcionar
bem e dentro daquilo que é os seus objetivos.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
A.3.3) EMPDS, BELMONTE EM – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO
CONTRATO-PROGRAMA – 2.º TRIMESTRE 2018
Foi presente pela Empresa Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
do Concelho de Belmonte, datado de 16 de julho findo, Relatório de Execução de
Contrato-Programa, relativo ao 2.º Trimestre do ano 2018.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo da alínea o) do
n.º1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12/09, aprovar o relatório em
epígrafe.
O Senhor Vereador Amândio Melo, atendendo ao disposto na alínea a) do n.º 1
do artigo 69º do CPA, ausentou-se da sala.
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A.3.4) CECURDE – PEDIDO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES –
ADITAMENTO À REUNIÃO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
Foi presente pela Associação de Futebol de Castelo Branco, em aditamento à
reunião de 21 de dezembro de 2017, a fatura n.º FT A/1311, datada de 22 de fevereiro
de 2018, no valor de € 90,30, referente a quota de inscrição de jogador sénior: € 30,00,
cartão de jogador: € 10,00, código de barras atleta/dirigente: € 0,30 e seguro de jogador
€ 50,00.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ao abrigo da alínea u) do
n.º1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12/09, aprovar a concessão de um
apoio financeiro no montante de 90,30€ ao Centro Cultural e Desportivo de
Carvalhal Formoso.
Neste momento o Senhor Vereador reentrou na sala.

A.3.5) INFORMAÇÃO N.º
ARTÍSTICO E CULTURAL

8/GTC/2018

–

PROTOCOLO

DE

APOIO

Pelo GTC foi presente a informação n.º 8/2018, de 23 de julho findo, mediante a
qual apresenta proposta de protocolo de apoio artístico e cultural da CARB –
Cooperativa Artística da Raia Beirã, para realização até ao final do ano de 2018, em
Belmonte, de um conjunto de atividades culturais, entre as quais se destaca uma
residência artística para criação de um espetáculo para a Feira Medieval de Belmonte
em 2018, no valor global de € 18.000,00 (dezoito mil euros).
Após alguma troca de impressões, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, vir a analisar este protocolo para uma intervenção no futuro.
A.3.6) INFORMAÇÃO N.º 70/GAS/2018 – APRESENTAÇÃO DO PROJETO –
LUSOINFO
Pelo GAS foi presente a informação n.º 70/18, de 11 de julho de 2018, mediante
a qual dá conta do projeto da Lusoinfo Multimédia “Solução Global Integrada de
Combate ao Insucesso Escolar” por forma a desenvolver competências, atitudes e
valores que ajudem as crianças a desempenhar um papel ativo na comunidade e
construir um ambiente rico de tecnologia, facilitador de aprendizagem, do trabalho
colaborativo e de partilha.
Assim e para a melhor conhecer o projeto bem como os custos associados,
solicitou-se uma reunião com a equipa técnica do projeto, tendo sido apresentado o
valor de € 36.638,01 (com IVA), valor este definido para 36 meses (3 anos letivos).
Apesar de se tratar de um projeto aliciante – com objetivo primordial de
combate ao insucesso escolar – parece que os valores apresentados não são
comportáveis no orçamento definido ao nível da educação.
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Mais informa que o Município de Belmonte, tem vindo a desenvolver no âmbito
da candidatura Plano Integrado e Inovador de combate ao insucesso escolar na área
territorial abrangida pela CIM-BSE, iniciado em 2016.
Após alguma troca de impressões, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, não apoiar esta iniciativa que, consideram ter todo o interesse, mas,
encontram-se já a tomar medidas no sentido de defender e promover os alunos e
fazer com que o insucesso escolar seja cada vez menor.
A.3.7) INFORMAÇÃO N.º 86/GAS/2018 – PROJETO ALTA. MENTE ZEN
Pelo GAS foi presente a informação n.º 86/18, de 19 de julho de 2018, mediante
a qual dá conta do projeto Alta.Mente Zen, sobre meditação e relaxamento em sala de
aula, achando o mesmo extremamente interessante cada vez mais atual para as
necessidades e alterações que a nossa sociedade vai introduzindo.
Informa que a meditação está a chegar às salas de aula um pouco por todo o país
e estes programas de mindfulness tem inúmeras vantagens, nomeadamente redução
significativa da impulsividade, dentro e fora da sala de aula e menos ansiedade nos
testes, uma maior atenção e concentração.
Acreditando tecnicamente “se ensinássemos a meditação a todas as crianças de 8
anos, eliminaríamos a violência numa geração” Dalai Lama, a sua implementação será
uma mais-valia para as n/crianças.
Contudo, os destinatários são crianças desde os 3 anos até aos 13 anos, o horário
proposto é dentro do horário letivo, por essa razão o mesmo deve ser submetido ao
Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral, para respetiva análise, autorização e
avaliação.
No que respeita ao Município a N/intervenção passa pela apresentação do
projeto no Conselho Municipal de Educação, saber da disponibilidade do AEPAC para
implementação do mesmo em reunião de Câmara para possibilidade de custos.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, oficiar o Diretor do
Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral para se pronunciar sobre o projeto
Alta.Mente Zen e a validade do mesmo.

A.3.8) INFORMAÇÃO
AQUÁTICAS

N.º

87/GAS/2018

–

ADITAMENTO

FÉRIAS

Pelo Gabinete de Ação Social foi presente a informação n.º 086/GAS/18 –
Férias Aquáticas 2018 dá-se conta que no seguimento da informação n.º 38//GTS, para
a realização das férias aquáticas de Caria e Belmonte, na informação em epígrafe consta
o valor do custo das atividades apresentados, nomeadamente dos monitores prévia €
700,00, a pagar a uma instituição.
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Contudo, no processo das inscrições das férias aquáticas de Belmonte tivemos
mais 40 inscrições, o que originou a necessidade de enquadrar mais jovens com a
categoria de monitor, para poderem acompanhar e garantir a segurança da atividade
com as crianças.
Assim, o valor previsto era €700,00 para 14 monitores, tendo sido necessário 19
monitores e 5 para Caria, perfazendo um valor de €1.225,00.
No que respeita à Associação a transferir nos últimos dois anos tem sido a União
Desportiva de Caria.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo da alínea u) do
n.º1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12/09, aprovar o aditamento
proposto de realização de Férias Aquáticas de 2018 e concomitantemente o
pagamento da despesa inerente, nos termos apresentados.

A.3.9) APRESENTAÇÃO DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE MANUAL DE
ACOLHIMENTO – MUNICÍPIO DE BELMONTE
Foi presente à Câmara para discussão e aprovar aprovação, o manual de
acolhimento do Município de Belmonte.
O Senhor Vereador Amândio Melo tomou a palavra também, relativamente a
este assunto para felicitar a Câmara pelo fato de se disponibilizar a fazer este trabalho,
porque ele é importante para quem chega e para quem está também, porque isto deve
ser posto em prática também pelos funcionários que já se encontram na Autarquia.
Referiu também em relação ao Manual de Acolhimento que, os Pelouros não
estão de acordo com o que está distribuído, entre outros aspetos a ter em conta e que
devem ser corrigidos.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar que seja
entregue um exemplar a todos os funcionários do manual de acolhimento do
Município de Belmonte.

A.3.10) GEMINAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE BELMONTE E A CIDADE
DE NOVA FRIBURGO (BRASIL)
Foi presente o ofício datado de 26 de julho de 2018, de Nova Friburgo (Brasil), a
endereçar convite ao Senhor Presidente da Câmara e demais elementos do Executivo
Municipal de Belmonte e ao Chefe de Gabinete Senhor João José da Conceição
Morgado, para participarem da assinatura do termo de geminação entre as cidades de
Nova Friburgo, Brasil e Belmonte, Portugal, que terá lugar na segunda quinzena do mês
de setembro do ano corrente, onde será feito o lançamento do livro da autoria do Sr.
João José da Conceição Morgado.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, contatar, quer a
Prefeitura, quer a Presidência da Câmara de Nova Friburgo, no sentido de
poderem elaborar um protocolo de acordo e cooperação mútua em assuntos que
sejam do interesse cultural e económico de ambos os Municípios.

A.3.11) ASSOCIAÇÃO GEOPARK ESTRELA – PAGAMENTO DE SUBSÍDIO
A Associação Geopark Estrela, mediante e-mail datado de 16 de julho de 2018,
vem informar que no âmbito do apoio do Município de Belmonte, conforme
protocolado a 3 de dezembro de 2015, remete ofício sobre o assunto em epígrafe,
solicitando o montante de 25.000,00€ referente ao ano de 2017, sublinhando a
importância uma vez que a continuidade do projeto depende do cumprimento financeiro
de todos os municípios.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ao abrigo da alínea o) do
n.º1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12/09, aprovar o pagamento do
subsídio no montante de 25.000,00 € à Associação Geopark Estrela.
A.3.12) GRUPO MOTARD OS FERROVIÁRIOS DE BELMONTE – ESPAÇO
SEDE SOCIAL
Pelo Grupo Motard Os Ferroviários de Belmonte, foi presente ofício datado de
27 de julho de 2018, solicitando para sede social, a cedência do edifício do antigo préescolar no Bairro de Santa Ana em Caria, considerando que o espaço gentilmente
cedido pela Câmara Municipal numa sala da Junta de Freguesia, em Belmonte, não tem
as condições mínimas para o efeito, pois sofre de graves problemas de infiltração de
água e danifica o material ali guardado.
Após alguma troca de impressões, a Câmara Municipal deliberou dar
poderes ao Sr. Presidente para dialogar com a Associação do Grupo de Motard os
Ferroviários, em virtude de aquele espaço poder vir a ser necessário para outro
fim.
A.3.13)
INFORMAÇÃO
N.º
88/GAS/2018
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

–

ATIVIDADES

DE

Encontrando-se em preparação o ano letivo 2017/2018, o GAS apresentou
informação mediante a qual sugere que a Câmara Municipal dê continuidade às
disciplinas que já disponibilizou ao pré-escolar quer público, quer privado, no ano
anterior, a saber: inglês, música, atividade física, yoga e que seja acrescida a de
Ciências Experimentais.
Sugerindo para o efeito que a Música continue a ser assegurada pela Escola de
Música, a Atividade Física manter o contrato a termo no âmbito das AEC’s do 1º ciclo
integrando o número de horas do ano letivo 2017/2018, a yoga pela Prof.ª Elga, da
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Confederação Nacional de Yoga, a Expressão plástica deve ser substituída pela
expressão dramática. Contudo – ao contrário do ano letivo 2017/2018 – sugere a
manutenção do desenvolvimento da atividade em contexto de sala de aula e a
participação das crianças na hora do conto conforme for agendada. e o Inglês como as
Ciências divertidas, pelo Projeto Rémy, que apresentou uma proposta para lecionar as
mesmas. De referenciar, que o Projeto Remy tem vindo a lecionar algumas disciplinas
no Pré-escolar nas IPSS’s do Concelho, tratando-se de um projeto que está
implementado em diversas escolas e visa o desenvolvimento integral da criança.
Em relação à proposta apresentada, o valor prece demasiado excessivo e por
essa razão sugere-se que no próximo ano letivo só seja lecionado por esta entidade a
disciplina de inglês.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fazer o que está ao seu
alcance pela continuidade das disciplinas de Inglês e Ciências divertidas, pelo que,
vai divulgar nas redes sociais a necessidade urgente de encontrar professores para
estas áreas.
A.3.14) INFORMAÇÃO N.º 30GAJ/2018 – ESTATUTO MUNICIPAL DO
BOMBEIRO – ÁGUA E SANEAMENTO
Pelo GAJ, foi presente a informação n.º 30GAJ/2018, de 27 de julho de 2018,
dando conta da solicitação de esclarecimentos da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Concelho de Belmonte, relativamente ao Capítulo I. Água e
Saneamento – no seu n.º 1, 1.2 prevê “Isenção total da taxa de saneamento / mês “ do
estatuto Municipal de Bombeiros, considerando que em junho 2018 começaram a
cobrar uma taxa de saneamento aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Belmonte.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alterar o Estatuto
Municipal do Bombeiro, que será presente a uma próxima reunião de Câmara
para poder ser apresentado na próxima reunião da Assembleia Municipal.
A.3.15) INFORMAÇÃO – 5.º E 6.º ALTERAÇÃO ÀS GOP’S E ORÇAMENTO
2018
Foi presente despacho do Exmo. Sr. Presidente mediante o qual aprova a 5.ª
alteração às GOP’S e ao Orçamento de 2018, no montante de 216.030,00 €, quer em
anulações, quer em reforços. Atenta a urgência de que se revestia a alteração foi
exarado o Despacho em questão, o qual se submete para ratificação.
Foi presente despacho do Exmo. Sr. Presidente mediante o qual aprova a 6.ª
alteração às GOP’S e ao Orçamento de 2018, no montante de 174.000,00 €, quer em
anulações, quer em reforços. Atenta a urgência de que se revestia a alteração foi
exarado o Despacho em questão, o qual se submete para ratificação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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A.3.16) PROPOSTA DE SEGUROS DOS ELEITOS LOCAIS DO MUNICIPIO
DE BELMONTE
Foi presente à reunião de Câmara, pela SABSEG – Corretor de Seguros, S.A.,
proposta de Seguros dos Eleitos Locais do Municipio de Belmonte.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela SABSEG – Corretor de Seguros, S.A.
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 seus despachos datados de
17, 18, 24 e 26 de Julho de 2018, e constantes dos editais nºs 50, 51, 52, 53, 54 e 55,
datados de 19, 20, 23, 24, 26 e 27 de Julho de 2018, e no uso das competências que lhe
foram delegadas, pela Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 30 de Outubro de
2017 - ao abrigo da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, haviam sido deferidos os
seguintes processos, de acordo com as informações prestadas pela Divisão Técnica
Municipal de Planeamento, Obras e Urbanismo, que se encontram arquivadas nos
respetivos processos e que foram transcritas aos requerentes:
PROCESSO N.19/2018
NOME: Helena Marisa Figueira Neves e Tiago Caninhas Martinho
PEDIDO: Construção de moradia unifamiliar
LOCAL: Gadanho – Belmonte-Gare
DESPACHO: Datado de 17/07/2018 – Aprovação da Arquitetura
PROCESSO N.37/2018 V.
NOME: Serras com Cores, Aromas e Suas Gentes – Associação 4x4
PEDIDO: Passeio em veículos todo o terreno
LOCAL: Concelho de Belmonte
DESPACHO: Datado de 17/07/2018 – Deferido
PROCESSO N.9/2018 AU
NOME: Francisco Peres Gonçalves
PEDIDO: Emissão de Alvará de Licença de Autorização de Utilização
LOCAL: Tapada da Várzea – Carvalhal Formoso
DESPACHO: Datado de 17/07/2018 – Deferido
PROCESSO N.14/2018 SP.
NOME: Manuel Soares Alves
PEDIDO: Obras de conservação em edifício
LOCAL: Rua da Torre – Colmeal da Torre
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DESPACHO: Datado de 17/07/2018 – Deferido
PROCESSO N.33/2018 V.
NOME: Casa da Judiaria, Lda.
PEDIDO: Colocação de uma “Lona” Pendural de uma face
LOCAL: Rua Heróis da Independência, nº 3 – Belmonte
DESPACHO: Datado de 17/07/2018 – Deferido
PROCESSO N.28/2018 V. (Esplanada)
NOME: Luís Ferrão Paiva
PEDIDO: Ocupação da via pública com esplanada
LOCAL: Loteamento Cerca do Conde – Caria
DESPACHO: Datado de 18/07/2018 – Deferido
PROCESSO N.12/2017
NOME: Turiesperanza, Lda.
PEDIDO: Prorrogação do prazo para emissão do alvará de construção
LOCAL: Serra da Esperança – Belmonte
DESPACHO: Datado de 17/07/2018 – Deferido
PROCESSO N.22/2018
NOME: João Ricardo dos Santos Gentil o Outro
PEDIDO: Alteração de edificação
LOCAL: Lageiras – Malpique
DESPACHO: Datado de 17/07/2018 – Aprovação da Arquitetura
PROCESSO N.8/2013
NOME: Ricardo Jorge dos Santos Soares
PEDIDO: Construção de moradia unifamiliar
LOCAL: Entregadouro ou Santo Antão – Caria
DESPACHO: Datado de 17/07/2018 – Aprovação das alterações executadas durante a
obra
PROCESSO N.24/2015
NOME: Classic Belmonte Shoes, Unipessoal Lda.
PEDIDO: Construção de um pavilhão industrial
LOCAL: Parque Industrial e Empresarial, Lote 13/14 – Belmonte
DESPACHO: Datado de 24/07/2018 – Aprovação das alterações executadas em obra
PROCESSO N.25/2017
NOME: Tiago Armando Mendes Coelho
PEDIDO: Construção de moradia
LOCAL: Quinta da Arca, Lote 17 – Malpique
DESPACHO: Datado de 24/07/2018 – Aprovação das alterações durante a execução da
obra
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PROCESSO N.44/2018 Cert.
NOME: Maria de Fátima Mendes Dias
PEDIDO: Certidão de divisão de prédio por caminho público
LOCAL: Manga – Carvalhal Formoso
DESPACHO: Datado de 26/07/2018 – Deferido
PROCESSO N.36/2018 Cert.
NOME: Sérgio Ruben Cameira Mousinho
PEDIDO: Pedido de certidão de construção anterior ao RMEU
LOCAL: Olas – Inguias
DESPACHO: Datado de 26/07/2018 – Deferido
PROCESSO N.42/2018 Cert.
NOME: Hugo Vaz Serra
PEDIDO: Pedido de certidão toponímica
LOCAL: Rua da Escola, nº 7 - Malpique
DESPACHO: Datado de 26/07/2018 – Deferido
PROCESSO N.36/2018 V. (Esplanada)
NOME: Sandra Isabel Gomes Monteiro Silva (Bar 100 Limite)
PEDIDO: Ocupação da via pública com esplanada
LOCAL: Largo do Soalheiro – Colmeal da Torre
DESPACHO: Datado de 26/07/2018 – Deferido
PROCESSO N.35/2018 V. (Esplanada)
NOME: Lopes & Silveira, Lda. (Café Mira Serra)
PEDIDO: Ocupação da via pública com esplanada
LOCAL: Largo dos Condes, nº 1 – Caria
DESPACHO: Datado de 26/07/2018 – Deferido
A Câmara tomou conhecimento.

B.2) LICENCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR
- JORGE MANUEL GARCIA PEREIRA
- QUINTA DAS FERRARIAS – MONTE DO BISPO – CARIA
Foi presente á Câmara um requerimento do Sr. Jorge Manuel Garcia Pereira,
solicitando a aprovação do projeto de arquitetura para construção de uma moradia
unifamiliar na Quinta das Ferrarias em Monte do Bispo, Caria.
Sobre este assunto, foi prestada pelo chefe da DTMPOU a informação nº 282DTMPOU, datada de 09.07.2018, a qual fica a fazer parte integrante desta ata e vais ser
arquivada na pasta do respetivo processo.

16-08-2018

282

A Câmara deliberou, por unanimidade:
• Favoravelmente nos termos da alínea d) do artigo 40º do PDM;
• Aprovar o projeto de arquitetura.

B.3) VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA,
SALUBRIDADE E ARRANJO ESTÉTICO – EXPOSIÇÃO SOBRE EDIFÍCIO
EM RUÍNAS
- LÍDIA SOARES DE JESUS BIRRA
- MAÇAINHAS
Foi presente á Câmara o Procº nº 1/2017, de vistoria para verificação de
condições de segurança, salubridade e arranjo estético, ao edifício sito na Travessa do
Conde, nº 8 em Maçainhas, na sequência de reclamação/exposição apresentada pela
senhora Lídia Soares de Jesus Birra.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de vistoria nº 7/2018, de
17/07/2018. Deliberou ainda, por unanimidade, nos termos do nº 2 do artigo 89º do
Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de Setembro, determinar a execução das obras
preconizadas no ponto 3 (do auto de vistoria) de modo a garantir as condições mínimas
de salubridade e segurança.
B.4) TOPONÍMIA DE MAÇAINHAS – ATRIBUIÇÃO DE NOME DE RUA E
NÚMERO DE POLÍCIA
A Câmara ratificou o despacho do Senhor Presidente, exarado em 07/06/2018,
no sentido da aprovação da atribuição de número de polícia e toponímia em Maçainhas,
conforme planta anexa.
B.5) INFORMAÇÕES PRÉVIAS – RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:
• REQUERENTE: PAULO ALEXANDRE MARQUES SILVA:
o PROCº Nº 9/2018
o PROCº Nº 10/2018
o PROCº Nº 11/2018
• REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA MENDES DIAS:
o PROCº Nº 7/2018
Foram presentes á Câmara os processos de informação prévia com os números
9/2018; 10/2018 e 11/2018, todos titulados em nome de Paulo Alexandre Marques
Silva, os quais mereceram despacho favorável exarado pelo Sr. Presidente em
07/08/2018.
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Foi ainda presente á Câmara o processo de informação prévia com o número
7/2018, titulado em nome de Maria de Fátima Mendes Dias, o qual mereceu despacho
favorável do Senhor Presidente em 07/08/2018.
A Câmara ratificou os despachos do Senhor Presidente.

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 13:10 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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