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 Ata número treze 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELMONTE, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE 

 

Ao vigésimo dia do mês de Agosto 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 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 José Pimenta de Melo, Chefe 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 06 de Agosto de 

2020 

 

A.2) Período Antes da Ordem do Dia 

 

A.3) Período da Ordem do Dia 

 

A.3.1.) União Desportiva de Belmonte – relatório de atividades e contas do ano 2019 

 

A.3.2.) União Desportiva Cariense– relatório de atividades e contas do ano 2019 

 

A.3.3.) Núcleo de Belmonte – Liga dos Combatentes – disponibilização de apoio 2020 

 

A.3.4.) Município da Guarda – Documentos Informativos Candidatura Guarda 2017 

 

A.3.5.) Informação n.º 13/20 – Biblioteca Municipal – Plano de Atividades 2020/2021 

 

A.3.6.) Banco Europeu de Investimento (BEI) – Oferta de taxa de juro ao abrigo do n.º 

9 do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro e da cláusula 4,4 do Acordo 

de Regularização de Divida entre a Águas do Vale do Tejo, SA, celebrado no dia 1 de 

abril de 2019 (ARD) 

 

A.3.7.) Concurso Limitado por prévia qualificação n.º 01/CLPQ/2019, com anúncio no 

jornal Oficial da União Europeia (JOUE) – Aprovação do relatório final, decisão de 

qualificação e convite à apresentação de propostas 

 

A.3.8.) Informação n.º 15/GAJ/20 – Adoção de Medidas de prevenção e propagação 
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- Para conhecimento 

 

A.3.9.) Associação Liga dos Amigos das Olas – Pedido de Apoio à Festa de Santa Ana - 

Olas 

 

B) DIVISÃO TÉCNICA MUNICIPAL DE PLANEAMENTO OBRAS E 

URBANISMO 

 

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

 

A seguir trataram-se os seguintes assuntos: 

 

A) UNIDADE TÉCNICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA 

 

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

REALIZADA EM 06 DE AGOSTO 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 06 de 

Agosto de 2020.  

 

A.2) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vereador Amândio Melo tomou a palavra para deixar um registo em 

relação ao evento realizado em Porto de Mós no passado dia 16 de agosto, no Concurso 

das 7 Maravilhas da Cultura Popular, em que o Criptojudaísmo de Belmonte está a 

participar.  

Esteve presente em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal e 

quis deixar o seu agradecimento a todas as pessoas que colaboraram e que contribuíram 

para que fossemos bem-sucedidos nesta etapa bem como à Comunidade Judaica e 

particularmente à equipa técnica municipal que se esforçou imenso tendo acompanhado 

da melhor forma em termos logísticos e outros, todo o processo. 

Um agradecimento também a todos os portugueses que colaboraram e souberam 

entender as razões da nossa candidatura as quais revelam uma tradição de muitos 

séculos que naturalmente convém respeitar e valorizar. 

Esperemos que na próxima etapa, que será no próximo domingo, dia 23, 

possamos também ter o sucesso que tanto ansiamos pois trata-se de uma questão de 

justiça cultural secular, o testemunho de uma sociedade solidária e que sabe que as 

tradições fazem parte da nossa identidade.   

 

O Senhor Vereador Luís António de Almeida tomou a palavra para subscrever 

as palavras proferidas pelo Senhor Vereador Amândio Melo, deixando também o seu 

agradecimento a todas as pessoas que colaboraram na candidatura de Belmonte ao 

Concurso das 7 Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa, com o tema do 

Criptojudaísmo de Belmonte. É de facto muito bom ter passado à semi final, estar entre 

os 28 semi finalistas. 
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Sabe-se que não é fácil uma candidatura, proveniente do Interior do País, uma 

vez que existem no concurso outras candidaturas bastante fortes, mas mesmo assim 

temos feito tudo aquilo que se encontra ao nosso alcance, para chegarmos à final, 

considerando desde já muito positivo, o facto de termos chegado a esta semi final, uma 

vez que esse fator não é só importante a nível da cultura mas também para o concelho 

de Belmonte. Espero que continuem a votar para que no próximo domingo passemos à 

final. 

 

Outro assunto que quis abordar é referente a uma intervenção já anteriormente 

efetuada na reunião do Executivo, no último dia 25 de junho, acerca dos problemas 

existentes na extensão de saúde de Caria. Teve conhecimento de que esses mesmos 

problemas já se encontram resolvidos, tendo o mesmo já entrado em funcionamento 

dentro da normalidade habitual.  

Sobre este assunto registo com agrado que tenha sido aberto concurso para o 

ACES da Cova da Beira para vagas de 6 médicos, para reforçar os Centros de Saúde da 

Cova da Beira, na especialidade de medicina geral e familiar. Das vagas que estão a 

concurso, uma delas é para Belmonte e espera que sejam preenchidas, fazendo votos 

que concorram médicos para as preencher, para que no futuro, problemas como estes 

porque passámos, possam ser colmatados de forma a não se repetir o sucedido.  

 

Referiu também que, mais uma vez, a Quinta dos Termos, da qual o Eng.º 

Carvalho é proprietário, recebeu este ano 4 medalhas de ouro em concursos de vinhos. 

Considera ser muito importante para a adega e para o concelho de Belmonte, ter um 

empresário de sucesso que continua a amealhar medalhas de mérito pelos vinhos que 

aqui são produzidos no concelho.  

Este empresário de sucesso do concelho de Belmonte não só na área dos vinhos 

que é reconhecido, distinguindo-se também na área dos têxteis. É do conhecimento 

geral, que com a epidemia a área da indústria têxtil foi a mais afetada. Assim, no 

passado dia 11 de julho no Jornal Expresso no suplemento da área da economia foi 

contactado e entrevistado o Sr. Eng.º João Carvalho como um dos empresários para 

fazer o ponto da situação. O Mesmo referiu que a atual situação não é muito favorável 

no setor têxtil, uma vez que a sua empresa depende quase 100% das exportações e 

atualmente as marcas não estão a vender, estando no entanto otimista e se a retoma for 

em Fevereiro/Março do próximo ano, já não seria mau de todo.  

 

Finalizou a sua intervenção abordando a temática que envolveu o Centro de 

Saúde de Belmonte, relativamente aos problemas com a CDU, uma vez que não esteve 

presente na anterior reunião do Executivo, por motivo de férias, tendo agora, deixado o 

seu apoio sem reservas ao comunicado efetuado pela Câmara Municipal que esclareceu 

que a autarquia aceitou a delegação de competências na área da Saúde, no entanto, elas 

ainda não foram descentralizadas e a Câmara está realmente a substituir-se ao poder 

Central, para resolver os problemas que têm existido nesta área da Saúde. Sempre o fez 

e penso eu, continuará a fazê-lo quer estejam atribuídas as competências ou não. Os 

comunicados da CDU, na minha opinião não tinham muita razão de ser, por não virem 

contribuir, em nada, para o esclarecimento da população.  
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A Senhora Vereadora Dra. Sofia de Carvalheiro tomou a palavra para dar conta 

de que, relativamente à candidatura ao Concurso das 7 Maravilhas da Cultura Popular 

Portuguesa nada mais tem a acrescentar quanto às palavras já proferidas pelos Senhores 

Vereadores, dizendo apenas que estamos na luta, apelando a que a população continue a 

apoiar a candidatura, como fez na fase distrital e posteriormente no dia da repescagem. 

Este apoio, bem como dos nossos serviços e funcionários, foi fundamental para que se 

conseguisse passar à semi final e fosse feita justiça, porque considera ter sido uma 

injustiça ficarmos para trás no primeiro apuramento. Todo este trabalho e motivação 

devem-se ao Gabinete Cultural, pelas mãos da Técnica Dra. Elisabete Robalo e também 

pelo Gabinete de Comunicação que nas redes sociais e em tudo o que podiam foram 

incansáveis. 

 

Deixou também a nota, de que, este mês seria o da realização da Feira Medieval, 

que, infelizmente não aconteceu, tal como as Festas do Concelho. 2020 é um ano 

atípico, que não permitiu que nenhum dos nossos grandes eventos fossem realizados 

mas, mais uma vez, houve uma capacidade de reinventar tendo havido alguns eventos 

no Castelo e também nas ruas do Centro Histórico de Belmonte, em jeito de substituição 

do que seria a Feira Medieval, que em sua opinião e pelo que pôde constatar, tiveram 

bastante adesão e participação da população. Foram eventos bem recebidos, nos quais 

se conseguiu passar a imagem de que, mesmo não havendo Feira Medieval, Belmonte 

estava num fim-de-semana medieval. Tal como o Gabinete de Comunicação exibiu num 

filme promocional, “em 2021 cá estaremos com uma Feira Medieval ainda melhor”. Em 

suma: Belmonte não deixou passar à margem este dia e esta data que é tão importante 

para nós. 

 

A.3) PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A.3.1.) UNIÃO DESPORTIVA DE BELMONTE – RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES E CONTAS DO ANO 2019 

 

Foi presente à reunião, pela União Desportiva de Belmonte, datado de 14 de 

Maio de 2020, oficio, a enviar o Relatório de Atividades e Contas do ano de 2019. 

 

Acerca deste ponto o Senhor Vereador Luís António tomou a palavra para dizer 

que é com agrado que verifica que a União Desportiva de Belmonte nas suas contas 

apresenta um saldo positivo para o exercício de 2020 de 2.018,36€. É sempre muito 

bom registar que as coletividades do Concelho, apesar das dificuldades que têm para se 

manter ainda conseguem apresentar saldo positivo, o que significa que está a ser feita 

uma boa gestão da coletividade. 

 

O Senhor Vereador Amândio Melo também quis deixar uma palavra de agrado 

em relação aos resultados apresentados e também às atividades desenvolvidas. A União 

Desportiva de Belmonte revela aqui uma atitude muito interessante para o Concelho de 

Belmonte, porque tem a particularidade de abranger todas as faixas etárias, desde os 

mais jovens aos menos jovens.  
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Isso revela um empenho na formação, de forma alargada, o que contribui, em 

muito, para que os nossos jovens possam ocupar os seus tempos livres numa prática 

desportiva muito saudável fisicamente e também na sua formação, enquanto pessoas. 

 

 A Câmara tomou conhecimento. 

 

A.3.2.) UNIÃO DESPORTIVA CARIENSE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES E 

CONTAS DO ANO 2019 

 

Foi presente à reunião, pela União Desportiva Cariense, Relatório de Atividades 

e Contas do ano de 2019. 

 

O Senhor Vereador Amândio Melo referiu neste ponto que a União Desportiva 

Cariense teve também o seu mérito pois tem conseguido manter a prática desportiva 

com um nível bastante interessante, com a certeza que fazem o melhor que podem para 

se manter e o fato de não ter um saldo positivo não invalida que tenham tido um bom 

desempenho enquanto associação desportiva. 

 

 A Câmara tomou conhecimento. 

 

A.3.3.) NÚCLEO DE BELMONTE – LIGA DOS COMBATENTES – 

DISPONIBILIZAÇÃO DE APOIO 2020 

 

Foi presente à reunião, datado de 4 de Agosto de 2020, com o n.º 16, da Liga dos 

Combatentes – Núcleo de Belmonte, pedido de disponibilização de subsídio para o ano 

de 2020. 

Relativamente a este ponto e considerando que os subsídios ainda não 

foram aprovados, a Câmara tomou conhecimento. 

 

A.3.4.) MUNICÍPIO DA GUARDA – DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

CANDIDATURA GUARDA 2017 

 

Foi presente à reunião para apreciação e análise, Relatório Intercalar e proposta 

de modelo de financiamento relativos à Candidatura Guarda 2027. 

 

A Câmara tomou conhecimento. Este ponto será reapreciado em outra data 

numa próxima reunião. 

 

A.3.5.) INFORMAÇÃO N.º 13/20 – BIBLIOTECA MUNICIPAL – PLANO DE 

ATIVIDADES 2020/2021 

 

Foi presente informação elaborada pela Biblioteca Municipal de Belmonte, 

relativa ao Plano de atividades da Biblioteca Municipal 2020/2021. 
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A Câmara Municipal de Belmonte tomou conhecimento e aprova o plano de 

atividades proposto. 

 

A.3.6.) BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO (BEI) – OFERTA DE TAXA 

DE JURO AO ABRIGO DO N.º 9 DO ARTIGO 4º DO DECRETO-LEI N.º 

5/2019, DE 14 DE JANEIRO E DA CLÁUSULA 4,4 DO ACORDO DE 

REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA ENTRE A ÁGUAS DO VALE DO TEJO, SA, 

CELEBRADO NO DIA 1 DE ABRIL DE 2019 (ARD) 

 

Foi presente à reunião, datado de 31 de julho findo, ofício do Banco Europeu de 

Investimento (BEI) com informação relativa à oferta de taxa de juro ao abrigo do n.º 9 

do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro e da cláusula 4,4 do acordo de 

regularização de divida entre a Águas do Vale do Tejo, sSA, celebrado no dia 1 de abril 

de 2019 (ard). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

A.3.7.) CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO N.º 

01/CLPQ/2019, COM ANÚNCIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA (JOUE) – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL, DECISÃO DE 

QUALIFICAÇÃO E CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

Foi presente à reunião Despacho do Senhor Presidente, datado de 04 de agosto 

corrente, relativo à Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos no 

Concelho de Belmonte, Concurso limitado por prévia qualificação n.º 01/CLPQ/2019, 

com anúncio no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) – Aprovação do Relatório 

final, decisão de qualificação e convite à apresentação de propostas. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

A.3.8.) INFORMAÇÃO N.º 15/GAJ/20 – ADOÇÃO DE MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO E PROPAGAÇÃO 

- PARA CONHECIMENTO 

 

Foi presente à Reunião, a informação do GAJ n.º 15/2020, no seguimento do 

pedido de realização das Festas de Santa Ana nas Olas, nos dias 22 e 23 de agosto de 

2020, cujo teor da mesma se prende com o alerta da adoção de medidas de prevenção e 

propagação e que deverá merecer o parecer de outras entidades, conforme despacho, 

datado de 18 de agosto corrente, que aqui se transcreve:  

“Concordo com o teor da presente informação, comunique-se ao requente o teor 

da mesma e encaminhe-se cópia para o Agrupamento de Centros de Saúde da Cova da 

Beira, para o Gabinete de Proteção Civil, para a área de fiscalização e para a Guarda 

Nacional Republicana de Belmonte, para os devidos efeitos de monitorização da adoção 

de medidas de prevenção da transmissão do vírus Covid-19”. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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A.3.9.) ASSOCIAÇÃO LIGA DOS AMIGOS DAS OLAS – PEDIDO DE APOIO 

À FESTA DE SANTA ANA - OLAS 

 

Pela Associação Liga dos Amigos das Olas foi presente à reunião, pedido de 

apoio para a realização da Festa de Santa Ana a realizar em Olas, nos dias 22 e 23 de 

agosto de 2020. 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara de Belmonte, relativamente a este ponto 

referiu que o pedido de apoio será decidido mais tarde, uma vez que a realização da 

mesma está pendente dos pareceres que, caso sejam positivos, a posição da Câmara 

também irá nesse sentido. 

 

Também o Senhor Vereador Luis António se pronunciou sobre este ponto, 

alertando que, os pedidos extraordinários de subsídios deverão ser sempre 

acompanhados de um orçamento, porque não faz sentido que se peçam subsídios 

extraordinários sem se saber o montante e os custos que envolvem a iniciativa, 

acrescentando ainda que, deve ser comunicado aos serviços que, todos estes pedidos de 

apoio fora do plano de atividades e orçamento das coletividades deverão ser sempre 

acompanhados de um documento de suporte que justifique essa pretensão. Esta posição, 

no seu entender, será a que melhor defenderia os interesses de todos. 

 

A Câmara deliberou por unanimidade, analisar este pedido de apoio numa 

próxima reunião, dependente da realização ou não do referido evento. 

 

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 

31 de julho e de 3, 10 e 12 de agosto de 2020, e constantes dos editais nºs 51, 52, 53 e 

54, datados de 4, 5, 11 e 14 de agosto 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. 52/2020 Certidão  

NOME: José Manuel Fortunato Canhoto  
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PEDIDO: Certidão de confrontações 

LOCAL: Sítio do Pessegueiro - Maçainhas 

DESPACHO: Datado de 31/07/2020 – Deferido 

 

PROCESSO N. 44/2020 Certidão  

NOME: Maria Celeste Soares Cabeça de Casal da Herança 

PEDIDO: Certidão RGEU 

LOCAL: Chão do Roxo – Belmonte 

DESPACHO: Datado de 31/07/2020 – Deferido 

 

PROCESSO N. 48/2020 Certidão  

NOME: João Joaquim dos Reis Antunes da Costa 

PEDIDO: Certidão RGEU 

LOCAL: Sítio do Bouzieiro – Belmonte 

DESPACHO: Datado de 31/07/2020 – Deferido 

 

PROCESSO N. 32/2019  

NOME: Abel Gomes Elvas Faustino  

PEDIDO: Alteração de Habitação Unifamiliar 

LOCAL: Catraias da Torre – Colmeal da Torre 

DESPACHO: Datado de 3/08/2020 – Deferido – Aprovação Final 

 

PROCESSO N. 38/2020 PH  

NOME: Maria Joaquina da Fonseca Davele 

PEDIDO: Emissão de certidão de PH 

LOCAL: Rua dos Bombeiros Voluntários nº 3 – Belmonte 

DESPACHO: Datado de 10/08/2020 – Deferido  
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PROCESSO N. 51/2020 Cert. 

NOME: Maria do Rosário Justino 

PEDIDO: Emissão de certidão de Compropriedade  

LOCAL: Ferrarias – Monte do Bispo 

DESPACHO: Datado de 10/08/2020 – Deferido 

 

PROCESSO N. 49/2020 Cert. 

NOME: Maria de Lurdes Proença 

PEDIDO: Emissão de certidão de Compropriedade 

LOCAL: Ribeiro do Estrelado – Caria 

DESPACHO: Datado de 10/08/2020 – Deferido 

 

PROCESSO N. 6/2020 IP  

NOME: Nuno André Mendes Amaro 

PEDIDO: Viabilidade sobre Legalização de Moradia Unifamiliar 

LOCAL: Bairro de São Vicente em Caria 

DESPACHO: Datado de 12/08/2020 – Indeferido  

 

PROCESSO N. 17/2020   

NOME: Agrocaria – Soc. Agrícola de Caria, Lda 

PEDIDO: Alteração e ampliação de edifício destinado a Turismo de Habitação 

LOCAL: Largo dos Condes Caria em Caria 

DESPACHO: Datado de 12/08/2020 – Deferido – Projeto de Arquitetura  

 

 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 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 
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