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 Ata número seis 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELMONTE, REALIZADA NO DIA 7 DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE 

 

Ao sétimo dia do mês de Maio do ano dois mil e vinte, 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 presentes, o Senhor Vice-Presidente, António Manuel Rodrigues, 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 José Pimenta de Melo, Chefe da Unidade Técnica Municipal 

Administrativa. 

 

A) UNIDADE TÉCNICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA 

 

A.1) Aprovação da Ata da Reunião da Câmara Municipal, realizada em 5 de Março de 

2020 

 

A.2) Período Antes da Ordem do Dia 

 

A.3) Período da Ordem do Dia 

 

A.3.1.) Centro de Cultura Pedro Álvares Cabral – Belmonte – Atualização/ novos 

órgãos sociais 

 

A.3.2.) Pedidos de apoio de coletividades desportivas: 

- União Desportiva Cariense – apoio em inscrições e exames médicos época 2019/2020 

- Cecurde – apoio em inscrições e exames médicos época 2019/2020 

- União Desportiva de Belmonte – apoio em inscrições e exames médicos época    

2019/2020 - outros apoios 

 

A.3.3.) Casa do Benfica de Belmonte – Órgãos Sociais e Plano de Atividades 2020 

 

A.3.4.) Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca – Outeiro de S. Miguel – Pedido de 

Parceria 

 

A.3.5.) Combatentes do Ultramar em Luta – Pedido de colaboração 

 

A.3.6.) Associação Liga dos Amigos das Olas – pedido de cedência de material de 

proteção 

 

A.3.7.) Junta de Freguesia de Inguias – pedido da Associação Liga dos Amigos das Olas 

para utilização de instalações de posto de enfermagem 

 

A.3.8.) União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre – Piscinas Municipais de 
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Belmonte/Relatório e Contas da Época Balnear 2019 

 

A.3.9.) Associação Portuguesa dos Municipios com Centro Histórico – Relatório de 

Atividade e Contas 2019 

 

A.3.10.) Ratificação das Atas: 

- V Concurso “À Descoberta dos Novos Talentos” 

- Criação do Doce Endógeno do Municipio de Belmonte 

 

A.3.11.) Proposta de alteração de Concursos devido ao COVID-19 e aprovação de 

normas: 

- Concurso de Montras “Belmonte e os Descobrimentos” 

- Concurso de “Varandas, Janelas e Portas Floridas” 

 

A.3.12.) Concessão de apoio para aquisição de material informático aos alunos mais 

carenciados do Municipio de Belmonte, no âmbito das medidas tomadas em virtude da 

situação provocada pelo COVID-19 - Ratificação 

 

B) DIVISÃO TÉCNICA MUNICIPAL DE PLANEAMENTO OBRAS E 

URBANISMO 

 

B.1.) Decisões Tomadas ao Abrigo da Delegação de Competências 

 

B.2.) Aprovação de Projecto de Arquitetura – Proc n.º 6/2020 

         Requerente: Carina & Gonçalves – Caria 

 

B.3.) Execução de um Estudo Prévio e de um Projecto de Execução para a Torre de 

Centum Cellas (Belmonte e Área Envolvente). 

         Aprovação de Projecto 

 

A seguir trataram-se os seguintes assuntos: 

 

A) UNIDADE TÉCNICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA 

 

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

REALIZADA EM 5 DE MARÇO DE 2020 

 

A Câmara deliberou aprovar, pelos Senhores Vereadores presentes na última 

reunião, a ata da reunião ordinária da Câmara Municipal, que teve lugar, em 05 de 

Março de 2020.  

 

A.2) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Rocha, tomou a palavra 

para cumprimentar e saudar os Senhores Vereadores presentes na Reunião, uma vez que 

dada a situação da Pandemia atual do COVID-19, as mesmas se encontravam 
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suspensas, referindo que, felizmente até à data não se verificou nenhum caso positivo no 

Concelho. 

Deu conta que se iniciou no dia 6 de maio a segunda fase de testes de zaragatoa, 

financiados em 50% pela Segurança Social e os restantes 50% pela Autarquia, feitos aos 

funcionários dos lares do Concelho. Tudo indica que este mês se irá avançar com a 

realização de testes aos funcionários das Creches e das Escolas Pré-Primárias, antes de 

as mesmas abrirem. 

Durante o mês de maio também se irá proceder à desinfeção dos espaços 

Escolares, Loja do Cidadão, Câmara Municipal, entre outros espaços públicos. 

Já foi gasto pela Autarquia até à presente data, um vasto valor em equipamentos 

de proteção e testes, considerando que tem estado a ser feito um bom serviço, estando a 

ser transmitida informação útil e conveniente à população. 

Foi inicialmente entregue um Kit de proteção aos comerciantes que se 

mantiveram abertos durante a pandemia e agora, aos restantes que abriram na última 

segunda-feira (dia 4).  

Encontram-se também a ser preparados, em parceria com a EMPDS, os Kits que 

vão ser distribuídos pela população residente no concelho. São cerca de 5000 sacos com 

máscaras laváveis, produzidas e fornecidas pela empresa de confeção Lanifato, que 

espera serem úteis, uma vez que dão para uma série significativa de lavagens, luvas e 

gel desinfetante. 

Encontra-se convicto que, tudo indica que mais ou menos dia as máscaras serão 

obrigatórias em todas as ocasiões até se encontrar uma vacina ou um tratamento 

antiviral que seja eficaz e venha combater esta pandemia. 

Existe também outra preocupação a ter que é o fato de não existir nenhum caso 

no concelho, significa que, em termos de imunidade, se existir uma segunda fase da 

doença será complicado, uma vez que nem a nível nacional essa imunidade se verifica. 

Vão começar a ser distribuídos os Kits, com a ajuda das Juntas de Freguesia, que 

têm sido incansáveis no apoio aos idosos do concelho, no sentido de lhes 

proporcionarem o acesso aos medicamentos, no caso de os necessitarem, de se 

deslocarem com eles à farmácia, se precisarem do acesso a alimentos. 

Foi reforçado também o apoio aos jovens em idade escolar, sendo atualmente 

fornecidas cerca de 110 refeições aos estudantes do concelho, incluindo também os 

jovens que se deslocavam também da aldeia de Orjais, Aldeia do Souto e Vale 

Formoso, pertencentes ao concelho da Covilhã, para a escola de Belmonte. 

Para além disso, está também a ser executado com o apoio da Santa Casa da 

Misericórdia, o fornecimento a cerca de 75 agregados familiares, de alimentos frescos e, 

a cerca de 60 agregados, alimentos já confecionados. Referiu que, devido à vergonha 

social, pode haver agregados que não adiram a este fornecimento pelo receio de serem 

apontados, como sendo “pobres” aos olhos da sociedade. Reforça que é necessário 

combater a fome, referindo que é mais importante não terem fome do que serem vistos a 

buscar a referida alimentação, uma vez que é do conhecimento de todos que estamos a 

passar por uma crise que ninguém esperava, que originou desemprego, o lay-off que 

também originou a redução de rendimentos do agregado familiar. Para além deste fator, 

existe um outro problema gravíssimo que é a falta de transportes públicos, que está a 

tentar ser solucionado pela CIMBSE, uma vez que os 15 Municípios que estão 

interligados pela Comunidade Intermunicipal se encontram com este problema. 
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As confeções do concelho de Belmonte estão a iniciar a sua laboração, embora 

com menos pessoal trabalhador e a tempo reduzido. 

Foram também entregues equipamentos de proteção individual, desde botas, 

máscaras, viseiras, aos Bombeiros, aos Lares. Também foram adquiridos termómetros 

de medição de temperatura corporal, que estão a ser muito úteis para os Lares 

particularmente, aguarda-se a chegada de óculos de proteção, que espera virem a ser 

muito úteis também. 

Há que ter em conta que terminou o Estado de Emergência, mas o País se 

encontra em Estado de Calamidade, há que manter a higienização e respetivos cuidados. 

O gabinete de Comunicação da Autarquia encontra-se a promover um filme para 

ensinar as pessoas como se devem pôr as máscaras, uma vez que se verifica muita 

dificuldade nesse aspeto.  

Encontram-se também a ser distribuídos panfletos com as indicações fornecidas 

pelo Governo com o que vai acontecer em 04, 18 de maio e 01 de junho. 

Foi também divulgada informação sobre a abertura dos serviços públicos e do 

regime de chamadas de marcação para atendimento presencial, cuja informação será 

também remetida para divulgação nos Kits que irão ser distribuídos à população. 

Deu conhecimento aos Senhores Vereadores do que tem estado a ser feito desde 

o inicio desta pandemia, ou seja, desde o dia 09 de março em que foi aprovado o plano 

de contingência no âmbito da pandemia, dia 19 de março a declaração do estado de 

alerta, em 20 de março a mobilização de estruturas de acolhimento de valências da 

Santa Casa da Misericórdia para profissionais de saúde e outros profissionais de 

serviços essenciais, não só estruturas da Santa Casa mas também se chegou a acordo 

com quase todas as casas de turismo de habitação, que imediatamente se 

disponibilizaram. Foram criadas 85 camas no concelho, para a eventualidade de uma 

emergência que se verifique, foram também montados chuveiros com cilindros para 

apoio, esperando que não venham a necessárias.  

Em meados de abril foram contatados telefonicamente os idosos inscritos com o 

Cartão Social, tendo sido contatados 708 idosos, com o intuito de saber as suas 

necessidades, se se encontravam bem. De uma maneira geral encontram-se satisfeitos 

por verem que os mesmos estão a reagir bem, embora preocupados. 

Mais tarde verificou-se a necessidade de diversos alunos em idade escolar não 

terem acesso a computadores, dificultando o seu acesso aos trabalhos escolares, tendo 

sido decidido a atribuição de um montante até 120€ a cada agregado familiar (que 

comprovem as devidas carências), cujos filhos se encontrem nesta situação, para 

aquisição de material informático, cujo pagamento será reembolsado mediante a 

apresentação de uma fatura de aquisição do referido equipamento. 

Durante este período aconteceu de certa forma uma boa e má notícia que foi a 

reforma do nosso funcionário Sr. Alexandre Neves Pinto, bem como a promoção de 

dois funcionários, que são o Sr. António José Pereira de Melo como Chefe da Unidade 

Técnica Municipal Administrativa e o Sr. Rogério Elvas como Coordenador Técnico. 

Foram realizados 74 testes COVID-19 aos funcionários do Lar da Santa Casa da 

Misericórdia de Belmonte, tratando-se de uma escolha da Secretaria de Estado da 

Segurança Social e que gerou bastante polémica por serem os escolhidos. 

Está também a ser paga uma estrutura que foi colocada no Estádio Municipal da 

Covilhã, onde estão a ser realizados os testes COVID-19 por indicação médica, sendo 

este valor proporcional ao tamanho de cada município o que significa um valor de quase 
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20 mil euros e que ainda nem foi utilizado por nós, uma vez que ainda não se 

verificaram casos suspeitos. 

O Município como medida para prevenir a população contra o COVID-19 

desembolsou cerca de 100 mil euros entre equipamentos e kits para oferecer á 

população, IPSS, Bombeiros, Lares, Centro de Saúde, GNR. Foram colocados acrílicos 

em todos os locais públicos. Está ainda a ser posto em prática um programa de 

emergência alimentar com produtos frescos e outros. 

Relativamente aos transportes públicos os Sr. Presidente da Câmara Municipal 

leu uma carta enviada pela CIM, acerca das conversações que estão a ser feitas com a 

Transdev, mas que até a data ainda nada tinha ficado resolvido. 

Depois de uma troca de impressões sobre o pagamento da água, a Câmara 

Municipal deliberou fazer um Aviso á população, que irá ser divulgado através da 

Comunicação Social e dos meios próprios da Câmara Municipal, que a seguir se 

transcreve: 

 

Aviso 

Pagamento de consumos de abastecimento de água, saneamento e RSU 

 

Considerando: 

1- A situação económica provocada pela crise do COVID-19, que paralisou a economia 

em todo o País. 

2 - Que tal situação se reflecte nos rendimentos das nossas famílias, principalmente das 

mais fragilizadas do ponto de vista financeiro. 

Torna-se público que por deliberação de 7 de Maio de 2020, da Câmara Municipal de 

Belmonte, que os consumidores de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, podem 

proceder ao pagamento sem quaisquer juros de mora de dívidas em atraso, sem prejuízo 

de pagamento em prestações nos termos do Regulamento em vigor. 

O pagamento deve ser feito preferencialmente através de meios eletrónicos, 

nomeadamente com utilização de multibanco. 

 

Belmonte e Paços do Concelho, 7 de Maio de 2020  

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Dr. António Pinto Dias Rocha) 
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O Senhor Vereador Luís António apresentou a seguinte intervenção: 

“ O surto viral COVID 19, confronta-nos com um teste á nossa capacidade de 

resistência perante uma ameaça de consequências ainda imprevisíveis e que esperamos 

não venha a atingir os contornos dramáticos que atingiu noutros países. 

 Do ponto de vista individual, o que está a ser posto á prova é o civismo 

relativamente aos deveres de cidadania, evitando o mais possível os comportamentos de 

risco de contágio, cumprindo as normas de prevenção recomendadas pelas autoridades 

de saúde. 

 Por outro lado, também as entidades públicas não podiam de estar mobilizadas 

em torno deste desígnio. 

 Do ponto de vista de prevenção o Município de Belmonte, fez o que tinha a 

fazer para mitigar a propagação do Coronavirus, mas é evidente que não podia ficar 

indiferente ao impacto social e económico da situação que estamos a viver, tentando 

encontrar soluções para diluir esse impacto de modo a que ele seja o menor possível na 

nossa comunidade. 

 A Câmara Municipal encerrou os balcões de atendimento presencial, mantendo 

no entanto os serviços a funcionar e dar resposta às solicitações quer através de telefone 

ou mail. 

 Foi também preocupação atender á situação dos idosos. 

 Outra questão que me preocupa muito é a que tem a ver com o impacto deste 

surto nas empresas do Concelho, com todas as consequências que isso acarreta do ponto 

de vista económico e financeiro. 

 Por fim terminar, a minha última nota é para realçar a importância das pessoas e 

das famílias enquanto primeiros agentes de proteção civil a quem cabe a missão de 

proteger todos quantos fazem parte do agregado familiar e colaborar ativamente com as 

autoridades e agentes de proteção civil, no respeito pelas normas de segurança e na 

adoção de comportamentos consentâneos com as recomendações das autoridades de 

saúde.” 

 Como foi necessário ativar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, é 

um documento de 2010 e que embora técnico e operacional diz lá que tem que ser 

revisto de 2 em 2 anos ou ser atualizado sempre que se torne necessário, pude analizar e 

verifico que apesar de ainda estar atualizado o ponto 4 as informações que lá estão não 

correspondem com a atualidade nomeadamente na parte da arquitetura, e do nome de 

empreiteiros. Seria pois uma boa altura para se fazerem as alterações necessárias. 

 Foi necessário ativar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil,  verificando-

se que se trata de  um documento de 2010  que embora seja  técnico e operacional 

consta do mesmo  que tem que ser revisto de 2 em 2 anos ou ser atualizado sempre que 

se torne necessário. Pude analisar e verifiquei que apesar de ainda estar atualizado na 

sua maior parte, a parte 4 relativa a Informação complementar-Informação de apoio,  as 

que ainda   lá estão não correspondem com a atualidade,  nomeadamente na parte de 

lares de repouso, centro de saúde e extensões de saúde, empresas de catering, empresas 

prestadoras de serviços de engenharia, empresas fornecedoras de material e 
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equipamento diverso entre outros. Seria pois uma boa altura para se fazerem as 

alterações necessárias. 

            Relativamente ao Plano de desconfinamento manifestou a sua preocupação 

relativamente a reabertura prevista dos museus já no dia 18 de Maio, assim como as 

creches e ATL no dia 1 de Junho, pergunto se esta previsto algum plano de desinfeções 

e também no que respeita ao trabalho dos próprios funcionários. 

            Deixou uma chamada de atenção que a partir do dia 1 de Junho os horários dos 

funcionários terão que ser desencontrados e que a situação de teletrabalho vai acabar, 

poderá também  haver horários mais alargados, pois não se pode mudar os horários dos 

trabalhadores, só no caso de o trabalhador aceitar.  

            Uma vez que foi noticiado pela comunicação social a prorrogação do prazo até 

2022 relativamente á transferência de competências na Saúde e na Educação questionou 

como estava a nossa situação em relação a este assunto. 

           O Senhor Presidente tomou da palavra e esclareceu que relativamente á 

Educação a Transferência de Competências já estava a cargo da Câmara Municipal 

desde Janeiro, quanto á Saúde essa transferência ainda n esta efetuada. 

  

A.3) PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A.3.1.) CENTRO DE CULTURA PEDRO ÁLVARES CABRAL – BELMONTE – 

ATUALIZAÇÃO/ NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

 

Datado de 28 de Fevereiro de 2020, com a ref.ª n.º 01, do Centro de Cultura 

Pedro Álvares Cabral, foi remetido para informação à Câmara Municipal, a Atualização 

da Composição dos Novos Órgãos Sociais. 

 A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

A.3.2.) PEDIDOS DE APOIO DE COLETIVIDADES DESPORTIVAS: 

- UNIÃO DESPORTIVA CARIENSE – APOIO EM INSCRIÇÕES E EXAMES 

MÉDICOS ÉPOCA 2019/2020 

- CECURDE – APOIO EM INSCRIÇÕES E EXAMES MÉDICOS ÉPOCA 

2019/2020 

- UNIÃO DESPORTIVA DE BELMONTE – APOIO EM INSCRIÇÕES E 

EXAMES MÉDICOS ÉPOCA 2019/2020 - OUTROS APOIOS 

 

Pela União Desportiva Cariense, foi apresentado o pedido de pagamento das 

épocas 201872019 e 2019/2020 das inscrições dos jogadores e dirigentes da equipa à 

Associação de Futebol de Castelo Branco, bem como da realização dos exames médicos 

da época 2019/2020 sendo juntas as Declarações emitidas pela Associação de Futebol 

de Castelo Branco, bem como o comprovativo do pagamento das inspeções médicas. 

Os valores em dívida são os que atestam o valor correspondente às inscrições de 

jogadores e dirigentes na época 2019/2020, num total de 4.517,79 €, testes médicos 
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época 2019/2020 num total de 1.305,00€, testes médicos época 2018/2019 num total de 

1.065,00€, filiação na Associação de Futebol de Castelo Branco num total de 688,00€, 

perfazendo um montante total de 7.575,79€. 

 

Pela CECURDE, foi apresentado o pedido de pagamento das inscrições dos 

jogadores e dirigentes da equipa à Associação de Futebol de Castelo Branco, bem como 

da realização dos exames médicos da época 2019/2020 sendo juntas as Declarações 

emitidas pela Associação de Futebol de Castelo Branco, que atestam o valor 

correspondente às inscrições de jogadores e dirigentes no montante de 2.175,70€ e os 

testes médicos efetuados pelos atletas, num montante de 300,00 €, perfazendo o total de 

2.475,70 €. 

 

Pela União Desportiva de Belmonte, foi apresentado o pedido de pagamento das 

inscrições dos jogadores e dirigentes à associação de Futebol de Castelo Branco das 

épocas 2018/2019 e 2019/2020, bem como o comprovativo do pagamento das 

inscrições médicas. 

Os valores em dívida são os que atestam o valor correspondente às inscrições de 

jogadores, dirigentes e filiação do clube na época 2019/2020 num total de 11.813,00€ 

(1.786,00 filiação do clube e dirigentes + 10.027,00 inscrição de atletas = 11.813,00) e 

de testes médicos da época 2019/2020, 2.475,00€. 

Da época 2018/2019 fala pagar o valor de 2,415,00€ de inspeções médicas mais 

inscrições na Associação de Futebol de Castelo Branco no valor de 1.190,00€. 

Assim a transferência a efetuar para a União desportiva Belmonte é o seguinte: 

- Época 2018/2019…….3.605,00€ 

- Época 2019/2020…… 14.288,00€ 

Solicitam ainda o apoio para caderneta de cromos no valor de 500,00€ 

 

 

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 os pagamentos 

referidos das associações, União Desportiva Cariense, da CECURDE e da União 

Desportiva de Belmonte. O respetivo pagamento será efetuado mediante a 

apresentação de comprovativo das entidades referenciadas. 

 

A.3.3.) CASA DO BENFICA DE BELMONTE – ÓRGÃOS SOCIAIS E PLANO 

DE ATIVIDADES 2020 

 

Datado de 11 de Abril de 2020, foi presente à Câmara pela Casa do Benfica em 

Belmonte, o Plano de Atividade para o Ano de 2020, bem como um apoio para fazer 

face as despesas mensais que devido ao encerramento do bar desde o dia 13 de Março 

não tem sido possível obter essas verbas. 

Por outro lado e como alternativa para que a Casa do Benfica possa ser 

financeiramente sustentável e logo que existam condições de segurança solicitam 

autorização para que se possa instalar na “Alameda” um quiosque com esplanada 

utilizando a já existente. 
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O Sr. Vereador Amândio Melo e a Sra. Vereadora Dra. Sofia Fernandes pediram 

a dispensa desde ponto e saíram da sala de reunião por estarem ligados á casa do 

Benfica de Belmonte 

 

        A Câmara Municipal tomou conhecimento dos novos corpos sociais da Casa 

do Benfica 

 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 um subsídio à casa 

do Benfica no valor de 2700€ até ao final do ano   

  

 

A partir deste ponto retomaram a reunião o Sr. Vereador Amândio Melo e a Sra. 

Vereadora Dra. Sofia Fernandes. 

 

A.3.4.) ESCOLA REGIONAL DR. JOSÉ DINIS DA FONSECA – OUTEIRO DE 

S. MIGUEL – PEDIDO DE PARCERIA 

         

           Datado de 24 de Fevereiro de 2020, foi presente à Câmara Municipal pela Escola 

Regional Dr. José Dinis da Fonseca – Outeiro de São Miguel o pedido de parceria no 

âmbito do ensino profissional com vista á abertura de cursos nas áreas de Produção 

Agrícola e Animal (Técnico de Produção agrária), Trabalho Social e Orientação 

(Técnico de Apoio Psicossocial), Hotelaria e Restauração (Técnico de Cozinha-

Pastelaria e Técnico de Restaurante-Bar) e Audiovisuais e produção dos Media 

(Técnico de Artes Gráficas). Este projeto pretende ser uma mais-valia para o Concelho 

e para a Região. 

 

A Câmara Municipal delibera oficiar o Outeiro De S. Miguel, no sentido de 

obter informações acerca da existência de alguém residente no Município a 

frequentar o Outeiro para posteriormente tomar uma decisão. 

 

A.3.5.) COMBATENTES DO ULTRAMAR EM LUTA – PEDIDO DE 

COLABORAÇÃO 

 

       Foi presente à Câmara Municipal pela Liga dos Combatentes solicitar que seja 

transmitida aos Presidentes de Juntas de Freguesia a ajuda para se poder fazer um 

Levantamento a nível Nacional para se ficar a saber quantos são, onde vivem e como 

vivem esses combatentes e desse modo poderem disponibilizar gente para fazer o 

“porta-em -porta”. Como sabem nem todas as juntas dispõem de pessoal disponível para 

levar a cabo esta missão. Por isso gostávamos de saber se estavam dispostos a participar 

neste levantamento e nós combatentes iríamos disponibilizar voluntários para fazer esse 

trabalho. 

        Solicitar que num gesto de solidariedade e de pura justiça fosse possível a Câmara 

Municipal atender os munícipes combatentes do ultramar e prestar as ajudas precisas.  

 

A Câmara Municipal delibera oficiar a Associação Combatentes do 

Ultramar em Luta comunicando-lhes que existe o Núcleo da liga dos Combatentes 

em Belmonte, pelo que deverão dirigir-se ao Núcleo da Liga dos Combatentes  e se 
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o Núcleo da Liga dos Combatentes assim achar, nos deve contactar e pedir o apoio 

que achar necessário. 

 

A.3.6.) ASSOCIAÇÃO LIGA DOS AMIGOS DAS OLAS – PEDIDO DE 

CEDÊNCIA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO 

 

          Foi presente à Câmara Municipal pela Liga dos Amigos das Olas o pedido de 

cedência de apoio de material de proteção, nomeadamente mascaras comunitárias e 

gel/álcool de desinfeção de mãos. 

 

           A Câmara Municipal deliberou que este pedido não tem fundamento pois já 

vão ser entregues a população os kits de proteção individual.  

 

A.3.7.) JUNTA DE FREGUESIA DE INGUIAS – PEDIDO DA ASSOCIAÇÃO 

LIGA DOS AMIGOS DAS OLAS PARA UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE 

POSTO DE ENFERMAGEM 

 

      Datado de 07 de Março de 2020, foi presente à Câmara Municipal pela Junta de 

Freguesia de Inguias o pedido da Associação Liga dos amigos das Olas para que seja 

dado um parecer sobre a utilização das instalações do posto de enfermagem para 

beneficio desta Associação. 

 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade concordar com a falta de 

fundamentação neste pedido, uma vez que, a Associação Liga dos Amigos das Olas 

tem sede própria. 

 

A.3.8.) UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BELMONTE E COLMEAL DA TORRE 

– PISCINAS MUNICIPAIS DE BELMONTE/RELATÓRIO E CONTAS DA 

ÉPOCA BALNEAR 2019 

 

Foi presente à câmara Municipal pela União das Freguesias Belmonte e Colmeal da 

Torre o Relatório e Contas das Piscinas Municipais de Belmonte, referente à época 

balnear de 2019. 

 

       A Câmara tomou conhecimento 

 

A.3.9.) ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MUNICIPIOS COM CENTRO 

HISTÓRICO – RELATÓRIO DE ATIVIDADE E CONTAS 2019 

 

Foi presente à Câmara Municipal pela Associação Portuguesa dos Municípios com 

Centro Histórico o Relatório de Actividades e Contas do ano 2019 que devido à 

situação actual ainda não foi possível a sua aprovação. 

 

         A Câmara tomou conhecimento 

A.3.10.) RATIFICAÇÃO DAS ATAS: 

- V CONCURSO “À DESCOBERTA DOS NOVOS TALENTOS” 

- CRIAÇÃO DO DOCE ENDÓGENO DO MUNICIPIO DE BELMONTE 
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 Foi presente para ratificação a Acta do V Concurso “À Descoberta dos Novos 

Talentos” realizado nos dias 6 e 7 Março de 2020. O júri foi constituído pelo Sr. 

Vereador Luís António Pinto de Almeida, Hugo Monteiro representante da Escola de 

Música de Belmonte, Virgílio Faleiro representante da Banda Filarmónica de Belmonte, 

Luís Casteleiro representante da Banda Filarmónica de Caria e Cristiano Correia como 

munícipe ligado à música e a Acta do Concurso de Criação do Doce Endógeno do 

Município de Belmonte realizado dia 16 de Fevereiro de 2020. O Júri foi constituído 

pelo Presidente da Câmara António Dias Rocha, pelo Chef Valdir Lubave e pela Cátia 

Gorman. 

           

 O Sr. Vereador Luís António de Almeida tomou da palavra para fazer a 

seguinte declaração relativamente ao V Concurso “Á Descoberta dos Novos Talentos”. 

      Este Concurso ano após ano tem vindo a aumentar a qualidade ao nível de 

bandas e embora este ano termos registado 10 inscrições, só apareceram 7. Não teve 

grande adesão por parte do público devido á pandemia do COVID-19. 

 A minha opinião é que o concurso se deve manter e deixando também uma nota 

para que no futuro possa ser retificado o regulamento no que se prende com a decisão 

de deixar a decisão ao júri, relativamente ás bandas do nosso concelho sempre que 

verificar um número insuficiente, o júri possa deliberar, se é atribuído o 1.º prémio ou 

não. Este ano só tivemos uma banda inscrita, claro que foi essa que ganhou, dado que 

neste caso se trata de uma banda com grande qualidade, mas podia não ser. 

            Deixar também um agradecimento á Santa Casa da Misericórdia de Belmonte 

que serviu as refeições, também à Dra. Elisabete Robalo, que embora estivesse de baixa 

de maternidade deu todo o apoio logístico durante os dias do concurso, bem como aos 

restantes membros do júri, Hugo Monteiro, representante da Escola de Música de 

Belmonte, Virgílio Faleiro, da Banda de Belmonte, Luís Miguel Casteleiro da Banda de 

Caria e ainda o Prof. Cristiano Correia. 

           Pena que este ano as festas do Concelho tivessem sido adiadas por motivos 

relacionados com o COVID-19, mas no próximo ano teremos certamente a 

oportunidade de os ouvir pois são uma banda com grande qualidade. 

       

      Relativamente á Criação do Doce Endógeno do Município de Belmonte a vencedora 

foi a Marisa Santos Gonçalves Costa. 

         

        A Câmara Municipal Ratificou 

 

A.3.11.) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE CONCURSOS DEVIDO AO COVID-

19 E APROVAÇÃO DE NORMAS: 

- CONCURSO DE MONTRAS “BELMONTE E OS DESCOBRIMENTOS” 

- CONCURSO DE “VARANDAS, JANELAS E PORTAS FLORIDAS” 

 

Foi presente á Câmara Municipal pelo Gabinete da Cultura a proposta de 

alteração de concursos devido ao COVID-19: 

 

- Inf. N.º 2 de 16-04-2020 Concurso de Montras “Belmonte e os Descobrimentos”  

Uma vez que este concurso não se realizou é sugerido que se realize no natal e que o 
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prémio possa ser aumentado de 75€ para 100€ o que poderá ser uma ajuda para todos os 

comerciantes após estarem algum tempo sem abrir. 

 

- Inf. N.º 3 de 20-04-2020 Concurso de Flores 2020 

Como este concurso não se realizou nos meses Abril/Maio é sugerido que se realize no 

inicio do Outono, para não se perder a tradição,  

 

       A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o aumento do 

prémio a atribuir no valor de 75€ para 100€ e que devido á situação que estamos a 

atravessar o Concurso de “Varandas, Janelas e Portas Floridas”se realize no 

Outono e o Concurso de Montras “Belmonte e os Descobrimentos” se realize no 

Natal. 

 

A.3.12.) CONCESSÃO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

INFORMÁTICO AOS ALUNOS MAIS CARENCIADOS DO MUNICIPIO DE 

BELMONTE, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS TOMADAS EM VIRTUDE DA 

SITUAÇÃO PROVOCADA PELO COVID-19 – RATIFICAÇÃO 

 

         Foi presente pela Câmara Municipal para ratificação o Despacho da Concessão de 

apoio para aquisição de material informático aos alunos mais carenciados do Município 

de Belmonte, no âmbito das medidas tomadas em virtude da situação provocada pelo 

COVID-19.  

 

        A Câmara Municipal Ratificou 

 

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 

13 e 27 de fevereiro de 2020, e constantes dos editais nºs 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29 e 31, datados de 5, 9 e 13 de março e de 1, 2 27, 28, 29 e 30 de abril e ainda 

de 7, 13 e 14 de maio  de 2020, 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. 25/2019  

NOME: Fabrício Ricardo Gonçalves Alexandre 
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PEDIDO: Construção de Moradia Unifamiliar 

LOCAL: Loteamento Quinta do Barrocal, lote 4 - Belmonte 

DESPACHO: Datado de 15/01/2020 – Deferido – Aprovação Final 

 

PROCESSO N. 5/2020 AU  

NOME: Maria Visitação Pires da Costa Pereira 

PEDIDO: Emissão de licença de autorização de utilização 

LOCAL: Rua Santa Luzia, nº 25 – Monte do Bispo 

DESPACHO: Datado de 27/02/2020 – Deferido 

 

PROCESSO N. 18/2020 Cert.  

NOME: Manuel João do Nascimento Saraiva 

PEDIDO: Certidão de prédio em ruína 

LOCAL: Rua Fonte da Rosa – Belmonte 

DESPACHO: Datado de 12/03/2020 – Deferido  

 

PROCESSO N. 6/2020 AU  

NOME: António Marques Ascenção 

PEDIDO: Emissão de licença de autorização de utilização 

LOCAL: Chão do Valado – Monte do Bispo 

DESPACHO: Datado de 01/04/2020 – Deferido  

 

PROCESSO N. 14/2020 Cert.  

NOME: Joaquim da Silva Rebelo 

PEDIDO: Certidão anterior à entrada do RMEU 

LOCAL: Belmonte-Gare 

DESPACHO: Datado de 01/04/2020 – Deferido  

 

PROCESSO N. 15/2020 Cert.  

NOME: Maria Fernanda Pereira dos Santos Taborda 

PEDIDO: Certidão de Confrontações 

LOCAL: Estrada de Santo Antão – Belmonte 

DESPACHO: Datado de 01/04/2020 – Deferido 

 

PROCESSO N. 16/2020 Cert.  

NOME: Cármen Lurdes Ribeiro 

PEDIDO: Certidão anterior à entrada do RMEU 

LOCAL: Caria-Gare 

DESPACHO: Datado de 01/04/2020 – Deferido 

 

PROCESSO N. 19/2020 Cert.  

NOME: João Emanuel Silva 

PEDIDO: Certidão anterior à entrada do RGEU 

LOCAL: Ferrarias - Caria 

DESPACHO: Datado de 01/04/2020 – Deferido  
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PROCESSO N. 18/2018  

NOME: Moisés Mendes Henriques Morão 

PEDIDO: Alteração/ampliação de edifício destinado a estabelecimento de bebidas e 

habitação 

LOCAL: Rua 1º de Maio - Belmonte 

DESPACHO: Datado de 23/04/2020 – Deferido – Aprovação Final 

 

PROCESSO N. 3/2020 IP  

NOME: José de Jesus Leitão Gouveia 

PEDIDO: Obras de ampliação em edificação existente 

LOCAL: Carrola – Monte do Bispo 

DESPACHO: Datado de 23/04/2020 – Deferido – Aprovação Condicionada 

 

PROCESSO N. 6/2020 V. (Esplanada)  

NOME: Luísa Ana Esteves Carrondo Marques 

PEDIDO: Ocupação da via pública com esplanada 

LOCAL: Rua Pedro Álvares Cabral – Belmonte 

DESPACHO: Datado de 23/04/2020 – Deferido  

 

PROCESSO N. 25/2019 V. (Publicidade)  

NOME: Claude Manuel Martins 

PEDIDO: Afixação de publicidade  

LOCAL: E.N. 18 Km 24 (Margem Esquerda) – Belmonte 

DESPACHO: Datado de 23/04/2020 – Deferido  

 

PROCESSO N. 14/2017 

NOME: O Cantinhos dos Cabrais, Lda. 

PEDIDO: Alterações durante a execução da obra 

LOCAL: Rua da Praça, nº 32 - Inguias 

DESPACHO: Datado de 29/04/2020 – Deferido  

 

PROCESSO N. 5/2020 

NOME: Centro de Apoio Social de Maçainhas 

PEDIDO: Adaptação de Módulo Escolar para ERPI – Obras de Alteração e Ampliação 

de Edificação 

LOCAL: Rua da Fonte - Maçainhas 

DESPACHO: Datado de 28/04/2020 – Deferido – Aprovação Final Condicionado 

 

PROCESSO N. 2/2020 Cert. PH 

NOME: Ricardo António Gonçalves Batista 

PEDIDO: Certidão de Propriedade Horizontal 

LOCAL: Belmonte-Gare, nº 89 

DESPACHO: Datado de 27/04/2020 – Deferido  

 

PROCESSO N. 25/2018 

NOME: Ramalho Rosa Cobetar S.A. 

PEDIDO: Licença Administrativa trabalhos de remodelação de terrenos 
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LOCAL: Tapada do Fajardo - Maçainhas 

DESPACHO: Datado de 06/05/2020 – Deferido  

 

PROCESSO N. 26/2018 

NOME: Ramalho Rosa Cobetar S.A. 

PEDIDO: Licença Administrativa trabalhos de remodelação de terrenos 

LOCAL: Quinta - Maçainhas 

DESPACHO: Datado de 06/05/2020 – Deferido 

 

PROCESSO N. 27/2018 

NOME: Ramalho Rosa Cobetar S.A. 

PEDIDO: Licença Administrativa trabalhos de remodelação de terrenos 

LOCAL: Tapada das Silvas- Maçainhas 

DESPACHO: Datado de 06/05/2020 – Deferido 

 

PROCESSO N. 30/2018 

NOME: Ramalho Rosa Cobetar S.A. 

PEDIDO: Licença Administrativa trabalhos de remodelação de terrenos 

LOCAL: Tapada do Pontinho, Quinta do Monte - Maçainhas 

DESPACHO: Datado de 06/05/2020 – Deferido 

 

PROCESSO N. 39/2018 

NOME: Ramalho Rosa Cobetar S.A. 

PEDIDO: Licença Administrativa trabalhos de remodelação de terrenos 

LOCAL: Tapada do Fajardo - Maçainhas 

DESPACHO: Datado de 06/05/2020 – Deferido 

 

PROCESSO N. 24/2020 Cert.  

NOME: Maria do Carmo Gonçalves Proença 

PEDIDO: Certidão de construção anterior ao RGEU 

LOCAL: Rua Dr.º Joaquim Borrego Cameira, nº 1 em Caria 

DESPACHO: Datado de 06/05/2020 – Deferido  

 

PROCESSO SP N. 1/2020  

NOME: Maria José Gonçalves Ferreira 

PEDIDO: Ocupação da via pública com andaimes 

LOCAL: Travessa da Praça, em Maçainhas 

DESPACHO: Datado de 06/05/2020 – Deferido 

 

PROCESSO N. 5/2020 V. 

NOME: Ramalho Rosa Cobetar 

PEDIDO: Licença especial de ruído 

LOCAL: Troço Linha da Beira Baixa – Maçainhas/Caria 

DESPACHO: Datado de 04/05/2020 – Deferido  

 

PROCESSO N. 3/2019 

NOME: Maria Antónia Aparício Antunes Lucas 
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PEDIDO: Obras de alteração em edificação existente - Garagem 

LOCAL: Bairro do Chafariz do Areal, nº 13 - Belmonte 

DESPACHO: Datado de 07/05/2020 – Deferido - Aprovação da Arquitetura 

 

PROCESSO N. 2/2020 

NOME: Patrício Lo Re Duarte 

PEDIDO: Alteração de edificação para habitação 

LOCAL: Santa Maria - Belmonte 

DESPACHO: Datado de 07/05/2020 – Deferido – Aprovação Final  

 

PROCESSO N. 9/2020 

NOME: José dos Reis Pinto 

PEDIDO: Legalização de obras de Alteração e ampliação de edifício 

LOCAL: Olas - Inguias 

DESPACHO: Datado de 07/05/2020 – Deferido – Aprovação Final  
 

PROCESSO N. 13/2019 

NOME: Daniel Nunes Sequeira 

PEDIDO: Legalização – Alteração e Ampliação de uma moradia 

LOCAL: Lourença ou Tapada do Guerra - Caria 

DESPACHO: Datado de 11/05/2020 – Deferido - Aprovação da Arquitetura 

Condicionada 

 

PROCESSO N. 3/2020 SP 

NOME: António Carlos de Oliveira Baltazar 

PEDIDO: Construção de muro de vedação 

LOCAL: São Sebastião - Belmonte 

DESPACHO: Datado de 13/05/2020 – Deferido - Aprovação Condicionada 

 

PROCESSO N. 3/2020 V. 

NOME: Susana Gonçalves Dias 

PEDIDO: Colocação de lonas publicitárias 

LOCAL: Rua 1º de Maio, nº 35 - Belmonte 

DESPACHO: Datado de 13/05/2020 – Deferido  

 

PROCESSO N. 7/2020 AU 

NOME: Cabeça de Casal da Herança de José Ramos Filipe 

PEDIDO: Emissão de licença de autorização de utilização 

LOCAL: Rua Pedro Álvares Cabral - Belmonte 

DESPACHO: Datado de 13/05/2020 – Deferido  

 

PROCESSO N. 1/2020 Combustíveis 

NOME: Minutos Rebeldes – Imobiliária, Lda. 

PEDIDO: Instalação de Armazenamento de GPL – Classe 1 

LOCAL: Rua de Santo António - Caria 

DESPACHO: Datado de 07/05/2020 – Deferido – Projeto de Arquitetura e Aprovação 

Final 
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 A Câmara tomou conhecimento. 

 

B.2) APROVAÇÃO DE PROJECTO DE ARQUITETURA – PROCº Nº 6/2020 

- REQUERENTE: CARINA & GONÇALVES - CARIA 

Foi presente á reunião um requerimento de Carina & Gonçalves, Ldª, solicitando a 

aprovação do projeto de arquitetura referente a obras de construção centro auto, no local 

da Ponte de São Sebastião, em Caria. 

Sobre o assunto, foi prestada pela Divisão Técnica Municipal, a informação nº 06/2020 

datada de 10/03/2020, a qual fica a fazer parte integrante desta acta e vai ser arquivada 

na pasta do respetivo processo. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o revestimento proposto para as 

fachadas dos edifícios e aprovar o projeto de arquitetura. 

 

B.3) “EXECUÇÃO DE UM ESTUDO PRÉVIO E DE UM PROJECTO DE 

EXECUÇÃO PARA A TORRE DE CENTUM CELLAS (BELMONTE) E ÁREA 

ENVOLVENTE” 

- APROVAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

Foi presente à Câmara o “PROJECTO DE EXECUÇÃO PARA A TORRE DE 

CENTUM CELLAS (BELMONTE) E ÁREA ENVOLVENTE”, o qual foi aprovado, 

por unanimidade. 

 

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 11:00 horas, da qual eu, _____________________, António José 

Pimenta de Melo, Chefe da Unidade Técnica Municipal Administrativa, subscrevi e 

assino a presente ata. 

 

O Presidente 

 

O Chefe da UTMA 
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