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Ata número quinze
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BELMONTE, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE JULHO DE DOIS MIL E
DEZANOVE
Ao décimo oitavo dia do mês de julho do ano dois mil e dezanove, pelas 10:35
horas, na Sala de Reuniões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniram a Câmara
Municipal de Belmonte sob a Presidência do Senhor Vice-Presidente António Manuel
Rodrigues, estando presente 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 Técnica Municipal Administrativa.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal Dr. António Dias Rocha não esteve
presente na reunião por se encontrar de férias, tendo a falta sido devidamente
justificada.
A) UNIDADE TÉCNICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA
A.1) Aprovação da Ata da Reunião da Câmara Municipal, realizada em 04 de julho de
2019
A.2) Período Antes da Ordem do Dia
A.3) Período da Ordem do Dia
A.3.1) CCRM – Centro Cultural e Recreativo de Malpique – Pedido de Apoio para
Festas Populares N.ª Senhora dos Remédios
A.3.2) Sociedade Filarmónica Bendadense – Apoio em Bendada Music Festival
A.3.3) Protocolo de Colaboração Aldeias Históricas de Portugal e Altice Portugal – para
conhecimento
A.3.4) Gaianatur – Apresentação de Novos Órgãos Sociais Quadriénio de 2019 a 2022
A.3.5) Aprovação de Regras de Concurso “Belmonte Medieval” 2019
A.3.6) Associação Cultural dos Amigos de Trigais – Pedido de Apoio
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

18-07-2019

234

A) UNIDADE TÉCNICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA
A.1) - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,
REALIZADA EM 04 JULHO DE 2019
A Câmara deliberou aprovar, pelos Senhores Vereadores presentes na última
reunião, a ata da reunião ordinária da Câmara Municipal, que teve lugar, em 04 de julho
de 2019.
A.2) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Vereador Luís António de Almeida tomou a palavra para fazer
referência aos seguintes assuntos:
Começou por fazer referência a um assunto abordado já anteriormente em outras
reuniões de Câmara, acerca da chegada da fibra ótica à freguesia de Caria.
Quando foi anunciada pela Altice, o investimento da fibra ótica em vários
concelhos limítrofes, designadamente Covilhã, Fundão, Manteigas e Seia, foi
questionado na altura da razão de o concelho de Belmonte não pertencer a esta rede de
concelhos abrangidos, tendo o Senhor Presidente da Câmara se comprometido a fazer
todos os esforços possíveis para instalar este serviço no concelho. Foi dado agora pela
Câmara Municipal um passo muito importante, no alargamento da fibra ótica a Caria,
para aumentar a qualidade e velocidade da comunicação de telefone, internet e televisão
por cabo, depois de conversa tida pelos responsáveis da Empresa.
Quis também felicitar a União de Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
pela XI Edição da Feira do Pão, uma iniciativa que pretende ser um espaço de animação
e convívio, criado com o objetivo de dar a conhecer, promover e divulgar ao público,
residente e visitante, tradições e sabores da nossa gastronomia regional.
Esteve presente em Colmeal da Torre, onde pôde verificar que só uma padaria
marcou presença, mas regista com agrado em termos de expositores residentes no nosso
Concelho, verificando que houve um aumento de expositores, onde 90 % dos 22
expositores da Feira são do Concelho.
Gostaria de felicitar a União de Freguesias para que continue com esta
iniciativa, existem alguns ajustamentos a ser feitos, mas continua a ser uma mais-valia
não só para o Colmeal da Torre, mas também para o concelho de Belmonte. Deixou os
Parabéns a todos aqueles que se empenharam para que esta iniciativa fosse um êxito.
Outro assunto que quis abordar foi a XV Semana Europeia do Cicloturismo,
considerando este evento como um dos melhores acontecimentos dos últimos anos no
Concelho de Belmonte.
Hoje, tal como nas empresas, os concelhos têm de ser competitivos.
Importa, por isso, que a população e as diferentes instituições e empresas locais
conheçam e compreendam o que se pretende, quais são os objetivos, quais os meios
disponíveis.
Importa, também, ter em conta que os municípios, enquanto alavancas de
desenvolvimento local, não se limitem exclusivamente a prestar serviços públicos.
A atuação das autarquias inclui, não só a prestação de serviços públicos mas
também o papel de agente facilitador da economia local, pelo que, a estratégia da
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informação e comunicação, deverá integrar igualmente a difusão de conhecimentos, de
inovações e de ações concretas.
Por outras palavras, deverá levar à publicitação e à persuasão para o consumo de
serviços públicos à promoção da imagem do concelho e à sensibilização para práticas
inovadoras de exploração de recursos locais.
Isto também para dizer que apenas, a comunicação social local e regional deu
ênfase a esta iniciativa, e é de lamentar que não estivesse presente nenhum canal de
televisão.
É evidente que, se este evento tivesse sido realizado numa capital de distrito, se
tivesse sido realizado no litoral, certamente que as televisões estariam lá, ou, se
acontecesse no concelho de Belmonte algo menos claro, a comunicação social viria de
imediato para verificar o que estava a acontecer.
Um evento que atrai mais de 1200 pessoas provenientes de mais de 12 países,
que vieram para visitar as Aldeias Históricas de Portugal e, uma vez que se fala tanto do
desenvolvimento do interior, não houve ninguém, pelo menos em termos de televisão
que estivesse presente, é lamentável, mas considera que se deve continuar a insistir,
esperando por melhores dias, embora um estudo recente nos venha dizer que desde
2007 a 2018, que “ somos menos e estamos mais velhos, casamos pouco e continuamos
pobres”, mas mesmo assim nós somos os que teimosamente decidiram viver no Interior.
Para terminar a sua intervenção, quis deixar uma mensagem a todos os
emigrantes que já chegaram ou que estão para chegar.
“Com a chegada do verão, os emigrantes espalhados pelo Mundo regressam ao
nosso concelho, por um merecido período de descanso e para conviverem com a família
e amigos, de quem sentem saudades.
Quero por este meio, saudar-vos por este regresso e reconhecer o vosso papel de
embaixadores do concelho, levando as suas tradições, costumes e valores, alémfronteiras, orgulhosos das vossas raízes.
Espero ainda, que desfrutem deste tempo de convívio e partilha, recarregando
baterias e que usufruam dos nossos espaços culturais, verdes e de lazer, que certamente
vos despertam boas memórias em cada uma das freguesias do concelho.
Desejo-vos umas boas férias e uma boa viagem de regresso, esperando que um
dia, quem sabe, possamos contar com o vosso regresso definitivo ao concelho que tanto
vos quer bem.”
A.3) PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A.3.1) CCRM – CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE MALPIQUE –
PEDIDO DE APOIO PARA FESTAS POPULARES N.ª SENHORA DOS
REMÉDIOS
Foi presente pelo Centro Cultural e Recreativo de Malpique, pedido de apoio
financeiro no montante de 666,67 € para pagamento do grupo musical contratado para a
Festa Popular de N.ª Senhora dos Remédios, a realizar entre os dias 03 e 04 de agosto.
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, conceder um apoio, no
montante de 500,00 € ao Centro Cultural e Recreativo de Malpique para ajudar ao
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pagamento do grupo musical que irá atuar da Festa Popular de N.ª Senhora dos
Remédios a realizar entre os dias 03 e 04 de agosto.
A.3.2) SOCIEDADE FILARMÓNICA BENDADENSE – APOIO EM BENDADA
MUSIC FESTIVAL
Foi presente pela Sociedade Filarmónica Bendadense, pedido de apoio logístico,
na possibilidade de acolher um concerto no Municipio, no âmbito do Bendada Music
Festival.
A Câmara Municipal deliberou não atribuir qualquer apoio financeiro,
tendo decidido também por unanimidade, apoiar esta iniciativa suportando o
pagamento do som, conjuntamente com outro apoio logístico solicitado.
A.3.3) PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ALDEIAS HISTÓRICAS DE
PORTUGAL E ALTICE PORTUGAL – PARA CONHECIMENTO
Foi presente à Câmara para conhecimento, Protocolo de Colaboração entre a
Associação Aldeias Históricas de Portugal e a empresa Altice Portugal.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
A.3.4) GAIANATUR – APRESENTAÇÃO DE NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS
QUADRIÉNIO DE 2019 A 2022
Foi presente pela Gaianatur, nomeação dos novos corpos sociais do quadriénio
de 2019 a 2022.
A Câmara Municipal tomou conhecimento e decidiu por unanimidade,
oficiar a Gaianatur com a finalidade de solicitar esclarecimentos sobre a
composição das listas que compõem estes novos corpos sociais.
A.3.5) APROVAÇÃO
MEDIEVAL” 2019

DE

REGRAS

DE

CONCURSO

“BELMONTE

Foi presente, para as regras de Concurso “Belmonte Medieval” 2019, durante a
realização da Feira Medieval. O presente concurso visa a promoção de um maior
ambiente “medieval” durante os dias da Feira, assim como promover a criatividade.
A Câmara Municipal, deliberou por unanimidade, ao abrigo da
competência ínsita na alínea f) do n.º l do art.º 33° do Anexo I da Lei 75/2013, de
12/09, aprovar as regras do Concurso “Belmonte Medieval” 2019.
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A.3.6) ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS DE TRIGAIS – PEDIDO DE
APOIO
Foi presente pela Associação Cultural dos Amigos de Trigais, pedido de apoio
financeiro realização da Festa Popular de N.ª Senhora da Paz, a realizar entre os dias 02
e 05 de agosto.
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, conceder um apoio no
montante de 500,00 € para a realização da Festa Popular de N.ª Senhora da Paz, a
realizar entre os dias 02 e 05 de agosto.
B) DIVISÃO TÉCNICA MUNICIPAL DE PLANEAMENTO, OBRAS E
URBANISMO:
B.1) DECISÕES
COMPETÊNCIAS

TOMADAS

AO

ABRIGO

DA

DELEGAÇÃO

DE

O Senhor Vice Presidente informou a Câmara de que por despachos datados de 4
e 9 de Julho 2019, e constantes do edital nº 28 e 29, datados de 5 e 9 de julho de 2019, 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 proferidos os despachos conforme se indica, nos seguintes
processos de obras, 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. 28/2019 Certidões
NOME: Carmina Matos Fernandes Peixoto
PEDIDO: Certidão antes da entrada em vigor do RGEU
LOCAL: Lageiras - Malpique
DESPACHO: Datado de 4/07/2019 – Deferido.
PROCESSO N. 32/2019 Certidões
NOME: José Matos
PEDIDO: Certidão antes da entrada em vigor do RGEU
LOCAL: Estrada da Bendada - Inguias
DESPACHO: Datado de 4/07/2019 – Deferido.
PROCESSO N. 34/2019 Certidões
NOME: António Manuel Barroso Figueiredo
PEDIDO: Certidão antes da entrada em vigor do RGEU
LOCAL: Quinta do Vale da Sobreira - Belmonte
DESPACHO: Datado de 4/07/2019 – Deferido.
PROCESSO N. 4/2015
NOME: Flávio Pedro Fonseca
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PEDIDO: Construção de muro de vedação
LOCAL: Lage da Oliveira – Carvalhal Formoso
DESPACHO: Datado de 4/07/2019 – Deferido.
PROCESSO N. 4/2019 Informação Prévia
NOME: Manuel Borrego Gaspar Pinto
PEDIDO: Viabilidade de Construção de Moradia
LOCAL: Loteamento Lage de Cima, lote 22/23 – Carvalhal Formoso
DESPACHO: Datado de 9/07/2019 – 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 11:10 horas, da qual eu, _____________________, António José
Pimenta de Melo, Coordenador Técnico, subscrevi e assino a presente ata.
O Presidente
O Coordenador Técnico
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