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Ata número vinte e quatro
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BELMONTE, REALIZADA NO DIA VINTE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E
DEZOITO
Ao vigésimo dia do mês de setembro 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 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 06 de setembro
de 2018
A.2) Período antes da ordem do dia
A.3) Período da ordem do dia
A.3.1) Ana Sofia Correia Dias Amaro – Loja 1.º de Maio - Belmonte;
A.3.2) Informação n.º 15/GTF/2018 – Reclamação de Três Plátanos em Carvalhal
Formoso;
A.3.3) Regulamento – Natal Rima com Comércio Local;
A.3.4) Regimento para Conselho Municipal de Educação de Belmonte;
A.3.5) Protocolo de Colaboração entre a Administração Regional de Saúde do centro, IP
e a Câmara Municipal de Belmonte – Saúde Oral;
B) DIVISÃO
URBANISMO

TÉCNICA

MUNICIPAL

DE

PLANEAMENTO

B.1) Decisões tomadas ao abrigo da delegação de competências;
A seguir trataram-se os seguintes assuntos:

OBRAS

E
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A) UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

A.1) - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,
REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2018
A Câmara deliberou aprovar, pelos Senhores Vereadores presentes na última
reunião, a ata da reunião ordinária da Câmara Municipal, que teve lugar, em 06 de
setembro de 2018.
A.2) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Rocha tomou a palavra
dando conta que esteve presente numa reunião do Ministério do Ambiente, com o
Senhor Ministro do Ambiente, sobre a problemática das águas. Nada ficou decidido a
não ser que, como é óbvio, todos os Municípios que estão com atrasos nos pagamentos
terão de regularizar a sua situação, mas espera-se que a todo o momento apareça
legislação nova, mesmo no Orçamento de Estado, com a possibilidade de um
empréstimo do BAE a negociar caso a caso com cada Câmara, conforme a dívida de
cada um.
Todos nós temos a noção e o Governo também, de que, os juros que nos estão a
cobrar são perfeitamente inadequados, já não se justificam nos dias de hoje com os
valores que tem a banca e até parece que há estruturas do Governo que se estão a
financiar com os juros cobrados, neste caso, a empresa Águas de Portugal.
Foi uma reunião muito proveitosa, útil, estando nela representadas todas as
Câmaras Municipais da nossa região pertencente à antiga empresa Águas do Zêzere e
Côa e, portanto, estamos confiantes de que vamos chegar a acordo.
Entretanto, também o Senhor Secretário de Estado Dr. Carlos Martins, ficou de
nos enviar aquilo que eles consideram que é a dívida de cada um dos Municípios, uma
vez que também se chegou à conclusão que todos desconhecem o real valor.
Esteve presente numa reunião convocada pelo Senhor Ministro da Saúde, para a
implementação de uma Consulta de Saúde Oral em Belmonte, que irá funcionar duas
vezes por semana, o que lhe parece ser muito favorável para o nosso Concelho.
No que se refere às obras necessárias no Centro de Saúde de Belmonte, são da
responsabilidade do Ministério da Saúde, tendo assim a Câmara Municipal o
compromisso de adquirir o equipamento necessário, ou seja, toda a estrutura inerente à
Consulta de Estomatologia.
Fez referência às Comemorações do Dia Internacional da Paz, que se vão
realizar amanhã (dia 21 setembro), nas quais Belmonte vai participar, com um conjunto
de atividades a desenvolver pela Biblioteca Municipal de Belmonte.
Também dia 21 de setembro se irá realizar a abertura oficiosa do Centro Escolar
de Caria, promessa que tinha sido feita de que as obras seriam concluídas até ao inicio
do novo ano escolar, foram concluídas, com sucesso, aproveitando para convidar a
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Comunicação Social, todos os membros da Assembleia, Presidentes de Juntas de
Freguesia, Assembleia de Freguesia de Caria, Profissionais e Auxiliares do Centro
Escolar, Encarregados de Educação e todos aqueles que queiram visitar as novas
instalações do Centro Escolar.
O Senhor Vereador Luís António de Almeida tomou a palavra, relativamente à
intervenção do Senhor Presidente, para realçar o acabamento e funcionamento do
Centro Escolar de Caria, sendo uma obra que vem valorizar o Parque Escolar não só de
Caria, mas também o Concelho de Belmonte. Considera também ter sido uma promessa
que foi cumprida em tempo útil e, quando as obras são postas ao serviço das populações
em tempo útil, todos estamos de parabéns, uma vez que todos trabalhámos para que
assim fosse.
Relativamente ao Protocolo de Acordos para a Saúde Oral para todos, depois de
termos aqui, ao longo de algumas reuniões de Câmara, falado na falta de Médicos em
Belmonte, e que realmente surtiu o seu efeito e que efetivamente vamos ter para além
do preenchimento de mais uma vaga para um médico para o concelho de Belmonte,
aqui agora mais uma outra valência que vem de alguma forma permitir responder de
forma mais eficaz às necessidades das populações nesta área da Saúde Oral.
O Concelho de Belmonte está de Parabéns nesta ótica, porque o Centro de Saúde
vem prestar mais um serviço às populações e que é da maior importância da Saúde Oral
que a nossa população assim o necessita. Assim, depois de mais um médico e de mais
este serviço, significa que estamos no bom caminho e que a oferta será cada vez maior e
melhor.
O Senhor Vereador Amândio Melo tomou a palavra, referindo que em relação à
Saúde, gostaria de deixar uma referência que lhe parece ser oportuna nesta altura, uma
vez que com mesta dinâmica que o Ministério da Saúde está a querer implementar no
sentido de ficar mais próximo das populações, com mais qualidade e com mais serviços
que são absolutamente necessários, como é o caso aqui, considera que ´tema Centro
Hospitalar da Beira Interior, que tem vindo desde há alguns anos a ser discutido, deveria
ser repensado de novo, devendo-se fazer uma avaliação exaustiva das vantagens ou
desvantagens do mesmo.
No seu entendimento, cada vez mais é necessário este Centro Hospitalar, porque
as pessoas têm uma longevidade diferente, têm que ter proximidade e respeito àquilo
que são os serviços que o Ministério da Saúde preste e nós temos ótimas condições para
conjugar aqui interesses no sentido de servir melhor as populações, com estes hospitais
que aqui estão edificados, a cerca de 30 minutos uns dos outros, portanto, talvez seja
altura de voltar ao tema, por forma também a acrescentar alguma coisa àquilo que são
as ofertas do Ministério da Saúde, como é o caso agora de mais esta valência para o
Centro de Saúde de Belmonte.
O Senhor Presidente da Câmara Dr. António Rocha retomou a palavra para
agradecer aos Senhores Vereadores pelas suas intervenções, referindo que terá em
atenção esta recordação feita pelo Senhor Vereador Amândio Melo, acerca de um tema
tão importante como é o da Saúde, sendo fundamental no bem-estar das nossas
populações, às quais pretendemos prestar os melhores cuidados de saúde.
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Nesse sentido, uma primeira oportunidade, irá contatar com os colegas,
Presidentes de Câmara aqui da região, depois com os responsáveis da Saúde,
nomeadamente o responsável do Centro Hospitalar da Cova da Beira e também com os
responsáveis locais e regionais de Saúde.
A.3) – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A.3.1) ANA SOFIA CORREIA DIAS AMARO – LOJA 1.º DE MAIO BELMONTE
Foi presente à Reunião de Câmara requerimento da Senhora Ana Sofia Correia
Dias Amaro, a solicitar a cedência da Loja JOVIPAL, na Rua 1.º Maio, em Belmonte,
nas condições da atual cedência, bem como informação sobre a possibilidade de a
mesma vir a ter licença de utilização.
Após alguma troca de impressões, a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade solicitar aos serviços que proceda a uma oferta pública daquele
espaço, num curto espaço de tempo e nas condições feitas em casos idênticos.

A.3.2) INFORMAÇÃO N.º 15/GTF/2018
PLÁTANOS EM CARVALHAL FORMOSO

– RECLAMAÇÃO DE TRÊS

Pelo Gabinete Técnico Florestal foi presente a informação n.º 15/18, de 14 de
agosto de 2018, mediante a qual dá conta da reclamação de três plátanos em Carvalhal
Formoso que foi apresentada à Autarquia, uma vez que as mesmas estão a danificar o
pavimento e a retirar a boa visibilidade no que diz respeito ao trânsito. É proposto nesta
informação que se abatam as referidas árvores, sendo que o problema tende a piorar
com o passar dos anos, podendo causar acidentes.
Tendo em conta a Informação que é prestada pelo Gabinete Técnico
Florestal e tendo em conta o conhecimento que também têm da situação, a Câmara
Municipal delibera por unanimidade dar indicações ao Gabinete Técnico Florestal
para tomar algumas medidas ou soluções, que são ainda possíveis de tomar em
relação aos plátanos mencionados e, caso assim não funcione, então avançar-se-á
para o abate dos mesmos.
A.3.3) REGULAMENTO – NATAL RIMA COM COMÉRCIO LOCAL
Foi presente para aprovação o Regulamento “Natal rima com comércio local”,
cuja iniciativa pretende promover e dinamizar o comércio local na época de Natal.
A Câmara Municipal de Belmonte, deliberou por unanimidade, ao abrigo
da competência ínsita nas alíneas k) e ff) do n.º1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
75/2013, de 12/09, aprovar o Regulamento de “Natal rima com comércio local”.
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A.3.4) REGIMENTO PARA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
BELMONTE
Foi apresentado para aprovação, o Regimento para o Conselho Municipal de
Educação de Belmonte.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Regimento
para o Conselho Municipal de Educação de Belmonte.

A.3.5) PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, IP E A CÂMARA MUNICIPAL DE
BELMONTE – SAÚDE ORAL
Foi presente para ratificação, o Protocolo de Colaboração entre a Administração
Regional de Saúde do Centro, I.P e a Câmara Municipal de Belmonte.
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo em epígrafe,
nos termos do n.º 3 do artigo 35º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12/09, bem como do
artigo 137º do CPA.

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 04 de
setembro de 2018, e constantes do edital nº 61, datado de 06 de setembro 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.º 47/2018 Cert.
NOME: Maria Fernanda Amândio Nunes Alegria
PEDIDO: Certidão de construção anterior ao RGEU
LOCAL: Sítio da Laigeira – Inguias

DESPACHO: Datado de 04/09/2018 – Deferido
PROCESSO N.º 48/2018 Cert.
NOME: Maria Fernanda Amândio Nunes Alegria
PEDIDO: Certidão de construção anterior ao RGEU
LOCAL: Sítio da Laigeira – Inguias

DESPACHO: Datado de 04/09/2018 – Deferido
PROCESSO N.º 35/2018

20-09-2018

304

NOME: Alexandre Martins Marçalo, Cabeça de Casal da Herança de José Gonçalves
Marçalo
PEDIDO: Legalização de arrecadação agrícola
LOCAL: Ribeirinho – Colmeal da Torre

DESPACHO: Datado de 04/09/2018 – Deferido – Aprovação da Legalização
PROCESSO N.º 8/2017
NOME: António Manuel Gomes Cardoso Amaro
PEDIDO: Prorrogação do prazo para emissão do alvará de construção
LOCAL: Rua Chafariz do Areal (Oeste) – Belmonte

DESPACHO: Datado de 04/09/2018 – Deferido
A Câmara tomou conhecimento.

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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