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Ata número trinta e dois 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELMONTE, REALIZADA NO DIA VINTE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZOITO 

 

Ao vigésimo dia do mês de dezembro 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, a 

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

Carvalheiro e os Senhores Vereadores, Amândio Manuel Ferreira Melo e 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 10 de dezembro 

de 2018 

 

A.2) Período antes da ordem do dia 

 

A.3) Período da ordem do dia 

 

A.3.1) Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral – Apoio na Visita Estudo; 

 

A.3.2) União das Freguesias Belmonte e Colmeal da Torre – Relatório de Contas das 

Piscinas Municipais – Época Balnear 2018; 

 

A.3.3) CIMBSE – Plano Estratégico de Actuação Beiras e Serra da Estrela; 

 

A.3.4) Ratificação de Protocolo de Cooperação entre o Municipio de Belmonte e a 

Associação Nossa Senhora da Esperança – Programa de Expansão e Desenvolvimento 

da Educação Escolar – Fornecimento de Refeições, Atividades de Animação e Apoio à 

Família; 

 

A.3.5) Inf. n.º 139/GAS/18 – Requerimento “Nascer no Concelho de Belmonte” – 

Noémia Raquel Morgado Gaspar 

 

A.3.6) Prémios EDP Twist 2017/2018 

 

A.3.7) Venda de Lote no Loteamento da Lage de Cima em Carvalhal Formoso – 

Manuel Borrego Gaspar Pinto 

 

B) DIVISÃO TÉCNICA MUNICIPAL DE PLANEAMENTO OBRAS E 

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

 

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 10 DE DEZEMBRO 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 10 de 

dezembro de 2018. 

 

A.2) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vereador Luís António de Almeida tomou a palavra para referir que, 

como é a última Reunião de 2018 do Executivo, querendo salientar os seguintes 

aspetos: 

Chegámos ao fim de mais um ano e queremos renovar o nosso compromisso de 

sempre, estar ao lado da verdade e defender os interesses e solicitações da nossa 

população. Esperamos e confiamos que em 2019 sejamos muito mais fortes e dispostos 

a continuarmos na missão de representá-la no Executivo da Câmara Municipal de 

Belmonte. 

Neste primeiro ano de mandato como Vereador, procurei atuar e colocar em 

prática o verdadeiro papel de Vereador, ao mesmo tempo em que procurei votar pela 

aprovação de todos os projetos que os beneficiasse. 

Não queria deixar de realçar pelo menos três assuntos que no meu entender e 

confrontados com eles o Executivo atuou com eficácia e que passo a citar: 

Fomos confrontados com a falta de um médico no Centro de Saúde de 

Belmonte, ao fim de algumas reuniões que tivemos com o Sr. Diretor do Centro de 

Saúde, bem como com o Sr. Diretor do ACES da Cova da Beira resultou que, 

efetivamente o Médico que era necessário veio para Belmonte, conseguindo esse 

serviço para a população. 

Fomos também confrontados com o encerramento dos Correios de Belmonte e 

aqui o Executivo Municipal fez de tudo o que no seu entender deveria fazer, demos voz, 

não só ás forças políticas representadas na Assembleia Municipal, mas também a toda  

 população, de se poder pronunciar sobre este assunto.  Marcámos também presença na 

manifestação e, recorremos também à via judicial, através de intentar a 

competente providência cautelar e isto porque se tratar de uma empresa privada em que 
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a entidade reguladora ANACOM deveria ter feito mais alguma coisa e não o Fez. 

Sabemos que ainda não há decisão definitiva, mas, pensamos que a situação poderá ser 

revertida. 

O último ponto que queria aqui deixar é que fomos confrontados sem sabermos 

do que se passava, foi a passagem do Posto da GNR de Caria para atendimento 

reduzido. O Executivo ao ter conhecimento desta situação marcou uma reunião com o 

Senhor Comandante do Destacamento da GNR da Covilhã, na qual tentou saber o que 

se passava com esta situação. Marcou também audiência com o Senhor Comandante 

Geral da GNR, uma com a Secretária de Estado da Administração Interna e outra com o 

Senhor Secretário de Estado do Interior. 

Como conclusão da atuação destas reuniões, foi a reversão da medida tomada 

pela GNR e efetivamente o Posto da GNR de Caria, passou a estar como anteriormente 

estava antes desta situação. 

Também aqui de salientar no ano de 2018 a abertura do Centro Escolar de Caria, 

uma obra que foi prometida e que também ficou ao serviço das populações em tempo 

útil. 

Estes foram alguns dos assuntos que ultimamente vieram à Reunião de Câmara e 

que o Executivo teve um papel eficaz e com maior desempenho, isto é no meu entender. 

Aproveitando também as festividades que se aproximam, queria endereçar a 

todos os Munícipes do Concelho de Belmonte, familiares e amigos, uma mensagem de 

esperança e de confiança no futuro. 

Vivemos uma quadra especial, vivemos um tempo novo, num Concelho que, 

apesar das adversidades, percorre caminhos de prosperidade e desenvolvimento 

inegáveis e que no horizonte encontra razões fortes para acreditar num futuro cada vez 

melhor. 

É esse futuro que nós trabalhamos hoje e sempre, com pilares sólidos assentes na 

amizade, na paz, na fraternidade, na solidariedade e na família. É assim que temos 

trabalhado juntos, unidos, de mãos dadas, num abraço imenso que reforça a esperança 

de uma vida cada vez mais feliz para todos. 

É com este espírito de coração aberto que nesta quadra Natalícia, como Vereador 

da Câmara Municipal de Belmonte, deixo a todos, em particular aos habitantes do 

Concelho de Belmonte, os votos de um Natal Feliz e um Ano Novo muito Próspero. 

O Senhor Vereador Amândio Melo tomou a palavra dando conta que esteve 

presente numa reunião da CIMBSE, em representação do Senhor Presidente da Câmara, 

onde manifestou a preocupação relativamente a todos os problemas que foram 

abordados na intervenção do Senhor Vereador Luís António. 
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Efetivamente, este é um problema transversal a toda a região, a todo o Interior 

fronteiriço e nós tivemos a oportunidade de manifestar essa preocupação para que esta 

CIM ,enquanto Associação de Municípios que é e que representa todos esses problemas 

que se vão sucedendo, tivesse a preocupação de ter uma iniciativa no sentido de 

potenciar medidas com vista à sensibilização da Administração Central, já que não é um 

problema de hoje, já há muitos anos que se tem vindo a degradar mas que é preciso 

reverter porque por este caminho qualquer dia somos uma reserva para visitar com fins 

turísticos e pouco mais. 

Penso que a CIM compreendeu este problema, que aliás é comum a todos os 

Municípios  e ficou em agenda a possibilidade de se tomarem iniciativas no sentido de 

tentar inverter este esvaziamento de serviços, sejam eles públicos ou privados, como é o 

caso dos Correios, CGD,GNR e outros, por forma a que esta proximidade com os 

cidadãos se mantenha.  

Também foi abordada uma questão que me parece importante, estando já a CIM 

a trabalhar nela, que é a criação de uma marca de oferta turística em termos regionais, 

porque nós somos, dentro da Região Centro, uma região diferenciada em termos de 

ativos turísticos que são claramente muito valiosos e que é preciso também tentar  

potenciar através de programas turísticos, também eles organizadas ao nível da CIM, 

porque esta dinâmica que se tem vindo a verificar por parte dos Municípios tem sido 

muito interessante é certo, mas é preciso interliga-los por forma a que nós sejamos 

considerados um destino turístico que consiga fixar o turista por algum tempo na nossa 

Região.      

A questão foi aberta e verificou-se que há a mesma preocupação e a mesma 

sensibilidade para o assunto por todos os Municípios. 

Espero que no futuro possamos ter uma CIM que efetivamente venha defender 

de uma forma alargada e concreta iniciativas que valorizem o Interior, com vista à 

fixação das populações e também à valorização em termos económicos dos ativos 

associados ao turismo. O que está a acontecer é o nosso esvaziamento, tal como 

acontece no caso da saúde onde cada vez mais temos preocupações e problemas com a 

fixação de médicos especialistas pelo que é urgente a tonadas de medidas com o 

objetivo de se tentar reverter este processo de desertificação. 

           Foram estas questões que foram abordadas e que espero que tenham o necessário 

desenvolvimento para bem das nossas populações e da nossa região.                             
 

O Senhor Vice-Presidente António Rodrigues tomou a palavra, no âmbito deste 

espírito de Natal, de coração aberto, como referiu o Senhor Vereador Luís António, 

queria desejar a todo o Executivo, funcionários aqui presentes, à Comunicação Social e 

a todas as respetivas famílias, um Santo Natal e um Próspero 2019. 

 

A Senhora Vereadora Dra. Sofia de Carvalheiro tomou a palavra: "Na sequência 

das intervenções anteriores para referir que, também de uma forma muito sincera quero 

desejar Boas Festas, um Santo Natal e um Próspero Ano Novo 2019, que todos sejamos 

capaz de dar o melhor de nós, não só nesta época mas em todo o ano, estes 
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cumprimentos são extensivos a toda a população, aos nossos trabalhadores, 

colaboradores, respetivas famílias e, naturalmente a todos os presentes aqui de uma 

forma mais pessoal e direta." 

 

A.3) – PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A.3.1) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO ÁLVARES CABRAL – APOIO 

NA VISITA ESTUDO 

 

Pelo Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral, em 06 de dezembro 

corrente, foi apresentado pedido de cedência de autocarro pertencente à Autarquia, para 

visita de estudo que se irá realizar no próximo dia 4 de janeiro de 2019 às Minas da 

Panasqueira. 

Solicitam também, no caso de indisponibilidade de cedência do autocarro, uma 

comparticipação para o serviço de aluguer de transporte que está orçamentado no valor 

de 150,00€.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo da alínea u) do 

n.º1 do artigo 35º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12/09, aprovar o pagamento de 

150,00 €, para o transporte da visita de estudo às Minas da Panasqueira, em 

virtude de o autocarro da Autarquia não poder transportar crianças. 

 

 

A.3.2) UNIÃO DAS FREGUESIAS BELMONTE E COLMEAL DA TORRE – 

RELATÓRIO DE CONTAS DAS PISCINAS MUNICIPAIS – ÉPOCA BALNEAR 

2018 

 

Foi presente Relatório de Contas das Piscinas Municipais de Belmonte, referente 

à Época Balnear 2018, o qual apresenta um resultado negativo de 1.116,49€. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

 

A.3.3) CIMBSE – PLANO ESTRATÉGICO DE ACTUAÇÃO BEIRAS E SERRA 

DA ESTRELA 

 

Foi presente à Camara para análise e parecer, Plano Estratégico de Actuação da 

Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

 

A.3.4) RATIFICAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O 

MUNICIPIO DE BELMONTE E A ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA 

ESPERANÇA – PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO ESCOLAR – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATIVIDADES 

DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 
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Foi presente à Câmara, para ratificação, Protocolo de Cooperação entre o 

Município de Belmonte e a Associação Nossa Senhora da Esperança, para efeitos do 

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Escolar para Fornecimento de 

Refeições e Atividades de Animação e Apoio à Família.   

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo de 

cooperação entre o município de Belmonte e a Associação Nossa Senhora da 

Esperança – Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Escolar para 

Fornecimento de Refeições e Atividades de Animação e Apoio à Família, ao abrigo 

das normas conjugadas do n.º3 do artigo 35º e alínea hh) do n.º 2 do artigo 33º do 

Anexo I da Lei 75/2013, de 12/09. 

 

A.3.5) INF. N.º 139/GAS/18 – REQUERIMENTO “NASCER NO CONCELHO 

DE BELMONTE” – NOÉMIA RAQUEL MORGADO GASPAR 

 

 Pelo Gabinete de Ação Social foi presente a informação n.º 139/GAS/18, de 15 

de novembro de 2018, mediante a qual submete à consideração da Câmara, a atribuição 

do subsídio “Nascer no Concelho de Belmonte” à requerente, Noémia Raquel Morgado 

Gaspar, após reclamação efetuada pela mesma. 

 

Após alguma conversação, a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade, a atribuição do subsídio “Nascer no Concelho de Belmonte” à 

requerente, Noémia Raquel Morgado Gaspar. 

 

A.3.6) PRÉMIOS EDP TWIST 2017/2018 

 

Foi presente à Reunião pedido de complemento de apoio ao Prémio EDP 

TWIST atribuído a nível nacional aos alunos do Agrupamento de Escolas Pedro Álvares 

Cabral. 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo da alínea u) do 

n.º1 do artigo 35º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12/09, aprovar o pagamento do 

complemento de apoio ao Prémio EDP TWIST atribuído a nível nacional aos 

alunos do Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral. 

 

A.3.7) VENDA DE LOTE NO LOTEAMENTO DA LAGE DE CIMA EM 

CARVALHAL FORMOSO – MANUEL BORREGO GASPAR PINTO 

 

Foi presente pelo Gabinete Jurídico informação n.º 41/2018 com a proposta de 

intenção de aquisição de lote no loteamento da Lage de Cima em Carvalhal Formoso 

por parte do Senhor Manuel Borrego Gaspar Pinto. 

 

Após análise desta proposta, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo da competência ínsita na alínea g) do n.º1 do artigo 33ºdo  

Anexo I da Lei 75/2013, de 12/09, aprovar a venda de lote no loteamento da Lage 

de Cima em Carvalhal Formoso ao Senhor Manuel Borrego Gaspar Pinto. 
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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 7 

e 12 de dezembro de 2018, e constantes dos editais nºs 84 e 85, datados de 7 e 13 de 

dezembro 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, os mesmo 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 26/2018 Vistoria 

NOME: Ambibelmonte – Soluções Ambientais S.A. 

PEDIDO: Autorização de Utilização 

LOCAL: Sítio do Sobral - Inguias 

DESPACHO: Datado de 07/12/2018 – Deferido  

 

PROCESSO N.º 12/2018 IP 

NOME: José Pinto 

PEDIDO: Viabilidade Operação de Loteamento 

LOCAL: Sítio do Serrado - Caria 

DESPACHO: Datado de 12/12/2018 – Deferido  

 

PROCESSO N.º 37/2018  

NOME: Jorge António Pires Meireles 

PEDIDO: Alteração/Ampliação de duas edificações para habitação 

LOCAL: Rua Direita – Monte do Bispo 

DESPACHO: Datado de 12/12/2018 – Aprovação Arquitectura  

 

PROCESSO N.º 68/2018 Certidão 

NOME: António Manuel Dias Figueiredo 

PEDIDO: Certidão de prédio atravessado por caminho 

LOCAL: Quinta Branca – Monte do Bispo 

DESPACHO: Datado de 12/12/2018 – Deferido  

 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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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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