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Ata número dez
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BELMONTE, REALIZADA NO DIA VINTE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE
E UM
Ao vigésimo dia do mês de Maio do ano dois mil e vinte e um, 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 Gonçalves 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 6 de maio de
2021
A .2.) Período Antes da Ordem do Dia
A.3.) Período da Ordem do Dia:
A.3.1.) CCDR Colmeal da Torre - Pedidos de Apoio:
- Atribuição de apoio para Naming BTT
- Atribuição de apoio para aquisição de tenda dobrável
- Atribuição de apoio para construção de casas de banho
A.3.2.) Resiestrela - Contas Reguladas Reais 2020
A.3.3.) ADERES - Ficha de Adesão
A.3.4.) Aprovação da Minuta de Contrato de Comodato entre o Municipio de Belmonte
e a União de freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre.
A.3.5.) Inf n.º 07/GD/2021 – Give away da 7ª Meia Maratona (Virtual)2021
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 MAIO DE 2021
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 maio
de 2021.
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A.2) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Rocha, tomou a palavra
para dar conta que apresentou condolências à Prefeitura de São Paulo, dirigidas ao Sr.
Vice-Prefeito, Dr. Ricardo Nunes, pelo falecimento do Prefeito Dr. Bruno Covas.
Conta, após a pandemia, poder visitar novamente São Paulo, a fim de reatar os assuntos
que ficaram pendentes, após a última visita que efetuou, onde foi feita a assinatura de
um protocolo de cooperação entre as duas cidades, uma vez que se revelam do maior
interesse para ambos os Municípios.
Assim, em seu nome e em nome de todo o Executivo, apresentou as condolências que
aqui se transcrevem:
Exmo. Senhor Vice-Prefeito
Dr. Ricardo Nunes
Tomamos conhecimento da triste noticia da morte prematura do Senhor Prefeito
de São Paulo, Dr. Bruno Covas, a qual nos causou enorme consternação.
A morte de qualquer ser humano é sempre uma perda irreparável. Mas quando
essa perda recai num jovem, como ainda era o Senhor Prefeito de São Paulo, causa
ainda maior dor e sofrimento.
Assim, a Terra onde nasceu o grande Almirante Pedro Álvares Cabral, e que
mui dignamente represento, não podia ficar alheia ao desaparecimento do Senhor Dr.
Bruno Covas, que tive o prazer de conhecer e com quem assinei um protocolo de
cooperação entre as duas cidades.
Deste modo, venho, em meu nome pessoal em nome dos autarcas do nosso
Municipio e da população do Concelho de Belmonte, apresentar a V. Exª , à família de
falecido Prefeito, a todos os elementos da Prefeitura, da Assembleia de Deputados e a
todo o povo de São Paulo, os nossos sinceros pêsames.
Conto, após a pandemia que nos abalou, a todos desde há cerca de 2 anos,
poder visitar novamente São Paulo, a fim de que possamos reatar os assuntos que
ficaram pendentes, após a última visita que efetuei a esse Municipio Irmão, que tanto
consideramos.
Com os meus melhores cumprimentos, também pessoais com toda a
consideração
O Presidente da Câmara Municipal
Dr. António Pinto Dias Rocha
A Senhora Vereadora, Dra. Sofia de Carvalheiro, tomou a palavra para referir
que no passado dia 13 de maio, houve lugar a uma reunião do Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral, na qual esteve presente e cuja Ordem
de Trabalhos era a recondução do Sr. Diretor para o mandato 2021/2025.
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O Prof. David Canelo mostrou intenção de ser reconduzido e, na sequência do ato
eleitoral por voto secreto, foi reconduzido com 17 votos de 18 votantes.
Além de parabenizar o Prof. David Canelo, quis realçar que este, no discurso após
reeleição, referiu que ia cumprir mandato até ao fim, não obstante de o mandato ir além
da idade dele para a reforma, mas também, que se sentia motivado porque entende que é
mais fácil dirigir o Agrupamento, desde que houve a delegação de competências na área
da Educação, no Município e que gosta mais de trabalhar diretamente com a Câmara
Municipal do que quando trabalhava com o Ministério da Educação.
A Senhora Vereadora Dra. Sofia de Carvalheiro considera esta nota importante para o
Município e por isso quis dar conta da mesma.
O Senhor Vereador Amândio Melo, tomou a palavra, para informar que esteve
presente, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, no passado dia 17
de Maio, na cerimónia da Tomada de Posse dos Novos Órgãos Sociais da Associação
Empresarial da Beira Baixa, em Castelo Branco, na qual esteve presente a Dra. Ana
Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial que, durante o seu discurso, manifestou o seu
empenhamento, mais uma vez, no seu interesse pela defesa do Interior.
Foi com muito agrado que deu conta da eleição, como Presidente da Direção da AEBB,
a Dra. Ana Oliveira, da Covilhã, que naturalmente se empenhará na defesa dos
interesses do Distrito e que é um sinal de descentralização, dado que os órgãos sociais
até aqui se têm sido mais da zona centro-sul do distrito de Castelo Branco e é bom saber
que há agora representantes de todo o distrito o que, naturalmente, garante uma maior
eficiência da intervenção da Assoc., no cumprimento dos objetivos de interesse
regional.
Registou também com muita satisfação a eleição para os Órgãos Sociais da Exma.
Senhora Dra. Lourdes Carvalho da Quinta dos Termos, a quem felicita particularmente.
Subscreveu ainda a intervenção da Dra. Sofia de Carvalheiro, relativamente à
reeleição do Dr. David Canelo, porque efetivamente é uma pessoa que todos conhecem
e todos têm consciência da importância em que ele se mantenha à frente do
Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral, pelas provas que já deu de bom
desempenho enquanto diretor no mesmo.
Deixou ao Exmo. Sr. Dr. David Canelo, um voto de congratulação e de
agradecimento, pela sua disponibilidade para se manter em funções, desejando que estes
próximos 4 anos sejam de concretização de objetivos e que agora, com esta
transferência de competências para a Autarquia, se possam levar a bom termo.
Felicita-o também pelos resultados eleitorais pois são claramente de um apoio
inequívoco de toda a comunidade escolar o que, depois de tantos anos na função,
revelam bem seu prestígio e competências.
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Felicita-o também por ter sido convidado e ter aceite integrar a Comissão de
Honra da candidatura - Guarda 2027.
O Senhor Vereador Luís António de Almeida tomou a palavra para em primeiro
lugar subscrever as palavras dirigidas ao Sr. Dr. David Canelo, pela sua continuação
como diretor do Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral, bem como pelo
trabalho magnifico que tem vindo a desenvolver durante todos estes anos e agradecer
também a s palavras dirigidas à Câmara no sentido de que com a delegação de
competências se ter tornado mais fácil a resolução dos problemas inerentes
á Educação no Concelho de Belmonte.
Outro assunto já anteriormente abordado noutras reuniões do Executivo e que se
está a tornar como uma autêntica telenovela, prende-se com a redução do horário do
Posto da Guarda Nacional Republicana de Caria.
Teve recentemente conhecimento que o Comando Territorial de Castelo Branco se
encontra a implementar um projeto de agendamento prévio, que consiste na marcação
prévia para o atendimento nos Postos da GNR com atendimento reduzido e que consiste
em efetuar o contacto telefónico para um número indicado, onde será atendido por um
militar da GNR que registará a pretensão e encaminhará o cidadão nos passos
subsequentes. Após o contacto o cidadão irá receber a confirmação do agendamento.
É óbvio que não se pode concordar com esta atitude, aliás, a Guarda Nacional
Republicana tem aqui mais uma manobra dilatória para não assumir as
responsabilidades da sua missão, não se pode comparar a um serviço público normal,
pois tem um estatuto próprio, que é o estatuto militar, tendo como principal missão a
sua presença física na segurança de pessoas e bens.
Com esta atitude e no meu entender a GNR, está a assumir que o serviço que está a
prestar ás populações não é o mais eficaz no sentido de dissuadir eventuais
ilícitos criminais.
Por isso e uma vez mais, não aceitamos esta medida, continuando a fazer oposição a
estas medidas, exigindo que o Posto da GNR de Caria, volte ao seu horário normal.
Queria também deixar aqui um reconhecimento aos médicos de Família, cujo dia
foi comemorado ontem dia 19 de Maio de 2021.
O Médico de família é um médico de Medicina Geral e Familiar que exerce uma
especialidade médica orientada para os cuidados de saúde primários, tendo na prática
uma função mais abrangente, sendo o primeiro a ser contactado antes de qualquer outro
e é o médico que trata cerca de oitenta por cento ou mais, dos problemas dos
portugueses, ajudando não só a prevenir a doença, bem como vários problemas de
saúde.
Ao contrário do que acontece noutras regiões do País, felizmente no Concelho de
Belmonte, toda ou quase toda a população tem Médico de Família o que me apraz
registar e felicitar.
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Queria por fim deixar aqui um voto de saudação à Associação Cultural e
Recreativa de Caria – Rádio Caria e que é o seguinte:
VOTO DO SAUDAÇÃO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE
CARIA/RÁDIO CARIA
A projeção do Concelho de Belmonte é também hoje resultado da atividade
desenvolvida, através do trabalho desenvolvido pelas Associações do Concelho de
Belmonte.
Fundada em 1984 a ACRC/RÁDIO CARIA e em1989 o início das emissões regulares
da Rádio Caria, foi esta convidada para integrar a Comissão de Honra da Candidatura
da Guarda a Capital Europeia da Cultura em 2027, ano que caberá a Portugal voltar a
receber essa iniciativa europeia, que tem a Presidência da Dra. Teresa Patrício Gouveia.
Atualmente e passados 37 anos esta Associação continua a desenvolver as atividades
para as quais foi criada.
Como tantas vezes tenho referido, devemos às Associações Concelhias, devemos muito
aos Homens e às Mulheres, que ao longo dos anos se têm colocado ao serviço da
comunidade.
As associações concelhias, neste caso, são parceiros fundamentais da Câmara Municipal
de Belmonte, e só pelo desenvolvimento de um trabalho conjunto é possível alcançar,
níveis de excelência, que hoje aqui damos nota pública.
Por esse motivo, temos vindo a trabalhar lado a lado com todos, superando em conjunto
as dificuldades e principalmente partilhando sucessos.
Assim, saudamos hoje toda a estrutura e dirigentes da ACRC/Rádio Caria, pelos
resultados obtidos, formulando votos para que continue a desenvolver um trabalho de
excelência, contribuindo dessa forma para o engrandecimento do concelho de
Belmonte.
20/05/2021
O Vereador
Luía António Pinto de Almeida
A.3.) PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
A.3.1.) CCDR COLMEAL DA TORRE - PEDIDOS DE APOIO: ATRIBUIÇÃO
DE APOIO PARA NAMING BTT/ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA
AQUISIÇÃO DE TENDA DOBRÁVEL/ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA
CONSTRUÇÃO DE CASAS DE BANHO
Foi presente pelo Centro Cultural Desportivo e Recreativo de Colmeal da Torre,
pedido de apoio, no montante de € para pagamento do Naming da Equipa de BTT, bem
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como para a aquisição de uma tenda dobrável, personalizada de forma a divulgar e
promover o Concelho de Belmonte, que servirá de paddock e estrutura base à referida
equipa.
Foi também solicitado um apoio para a construção das casas de banho no
edifício sede da Coletividade.
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, apoiar o Centro Cultural
Desportivo e Recreativo de Colmeal da Torre, nos termos solicitados, para
pagamento do Naming da Equipa de BTT e para a aquisição de uma tenda
dobrável, bem como aprovar o pedido de apoio para a construção das casas de
banho no edifício sede da Coletividade.
A.3.2.) RESIESTRELA - CONTAS REGULADAS REAIS 2020
Foi presente à Reunião, para conhecimento, Relatório com as Contas Reguladas
Reais da Resiestrela, S.A., referentes a 2020, assim como do Relatório das Conclusões
Factuais dos auditores, enviados à ERSAR.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
A.3.3.) ADERES - FICHA DE ADESÃO
Foi presente à Reunião, Ficha de Adesão à Associação de Desenvolvimento
Rural Estrela -Sul, associação que tem dinamizado ações e implementado vários
projetos de cariz local, regional e mesmo transnacional.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aderir como integrante da
Associação de Desenvolvimento Rural Estrela Sul – ADERES, bem como remetê-la
para apreciação, discussão e aprovação da Assembleia Municipal.
A.3.4.) APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE
O MUNICIPIO DE BELMONTE E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE
BELMONTE E COLMEAL DA TORRE
Foi presente à Reunião, para aprovação, Minuta de Contrato de Comodato a
celebrar entre o Municipio de Belmonte e a União de Freguesias de Belmonte e
Colmeal da Torre.
Considerando que:
1. O edifício atual das instalações da sede da União das Freguesias de Belmonte e
Colmeal da Torre, se encontra em elevado estado de deterioração e desajustado aos
serviços de atendimento prestado à população, isto é, não possui espaços adaptados
para que os seus trabalhadores possam proceder ao exercício das suas funções
adequadamente, assim como proceder ao atendimento apropriado da respetiva
população;
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2. Face ao que antecede, pretende a União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da
Torre, transferir a sua sede para o edifício propriedade do Município de Belmonte,
inscrito na matriz predial urbana com o artigo n.º 2785 e descrito na Conservatória
do Registo Predial sob o n.º 2593/20081212 e situado em Olival Grande – Lote
Belmonte;
3. O Edifício descrito no ponto dois, necessita de ser alvo de obras, para que reúna as
condições de funcionamento apropriadas ao exercício das funções dos seus
trabalhadores, assim como as condições adequadas ao atendimento da respetiva
população, a União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre, pretende,
apresentar candidatura junto da CCDRC ao apoio técnico e financeiro, para
concessão de auxílio financeiro a sedes de juntas de freguesias, para o referido
Edifício, no qual futuramente e após conclusão das obras, instalará a sede da União
de Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre;
4. Tanto o Município de Belmonte, como a União das Freguesias de Belmonte Colmeal
da Torre, têm como atribuições a promoção e salvaguarda dos interesses próprios da
respetiva população, em articulação conjunta, conforme o disposto no n.º 1 e n.º 2 do
artigo 23.º e n.º 1 e n.º 2 do artigo 7.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro;
5. O Município de Belmonte, reconhece a importância e valorização da intervenção a
realizar pela União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre, no âmbito da
candidatura à concessão auxílio financeiro a sedes de freguesia, no prédio urbano
descrito no ponto dois;
6. A candidatura a submeter junto da CCDRC à concessão de auxilio financeiro para
realização de obras de Alteração e Ampliação de uma Edificação - Adaptação para
Sede da União de Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre, que a esta pretende
levar a efeito em Belmonte, no Olival Grande - Lote n.º 31, freguesia de União das
Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre e concelho de Belmonte, no prédio
urbano que pelo presente comodato, o Município de Belmonte cede à União de
Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre, e que se encontra inscrito na respetiva
matriz com o artigo n.º 2785 e descrito na Conservatória do Registo Predial de
Belmonte sob o n.º 2593/20081212.
A Câmara Municipal, deliberou por unanimidade, aprovar a presente
Minuta de Contrato de Comodato, bem como proceder ao seu envio à União de
Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre para aprovação na sua próxima
reunião do Executivo.
A.3.5.) INF N.º 07/GD/2021 – GIVE AWAY DA 7ª MEIA MARATONA
(VIRTUAL)2021
Foi presente à Reunião, pelo Gabinete de Desporto da Autarquia, informação n.º
07/2021, na qual se submete à aprovação do Executivo a realização de Give away da 7ª
Meia Maratona (Virtual) 2021, cujo prémio atribuído ao vencedor será no montante de
100,00€, enviado juntamente com o prémio de participação na 7ª Meia Maratona de
Belmonte.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a realização do
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Give away da 7ª Meia Maratona (Virtual) 2021.
B) DIVISÃO TÉCNICA MUNICIPAL DE PLANEAMENTO, OBRAS E
URBANISMO:
B.1) DECISÕES
COMPETÊNCIAS

TOMADAS

AO

ABRIGO

DA

DELEGAÇÃO

DE

O Senhor Presidente informou a Câmara de que por seus despachos datados de
21 e 28 de abril e de 6 e 18 de maio de 2021, e constantes do edital nº 20/2021, 21/2021,
22/2021, 23/2021 e 24/2021, datados de 10, 11, 12, 14 e 18 de maio de 2021, 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. 8/2021
NOME: Nuno Filipe Mendes Amaro
PEDIDO: Legalização de habitação e anexo
LOCAL: Bairro de S. Vicente - Caria
DESPACHO: Datado de 06/05/2021 – Deferido – Aprovação da Arquitetura
Condicionada

PROCESSO N. 12/2021
NOME: Andreia Filipa Pinto Ramos
PEDIDO: Alteração/Ampliação de edificação existente
LOCAL: Tapada do Navalhão - Belmonte
DESPACHO: Datado de 06/05/2021 – Deferido – Aprovação da Arquitetura

PROCESSO N. 33/2021 Cert.
NOME: Claude Manuel Martins

20-05-2021

PEDIDO: Certidão de Construção anterior ao RGEU (artigo 1078)
LOCAL: Ginjal - Belmonte
DESPACHO: Datado de 06/05/2021 – Deferido

PROCESSO N. 34/2021 Cert.
NOME: Claude Manuel Martins
PEDIDO: Certidão de Construção anterior ao RGEU (artigo 944)
LOCAL: Ginjal - Belmonte
DESPACHO: Datado de 06/05/2021 – Deferido

PROCESSO N. 37/2021 Cert.
NOME: João Hipólito Lino Neto Pereira Pinto
PEDIDO: Certidão de Compropriedade (artigo 534)
LOCAL: Fonte do Prado - Caria
DESPACHO: Datado de 06/05/2021 – Deferido

PROCESSO N. 38/2021 Cert.
NOME: João Hipólito Lino Neto Pereira Pinto
PEDIDO: Certidão de Compropriedade (artigo 543)
LOCAL: Moinho Redondo - Caria
DESPACHO: Datado de 06/05/2021 – Deferido

PROCESSO N. 40/2021 Cert.
NOME: João Hipólito Lino Neto Pereira Pinto
PEDIDO: Certidão de Compropriedade (artigo 544)
LOCAL: Moinho Redondo - Caria
DESPACHO: Datado de 06/05/2021 – Deferido
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PROCESSO N. 5/2021 AU
NOME: Marco Paulo Tortas e Outro
PEDIDO: Emissão de Alvará de Licença de Autorização de Utilização
LOCAL: Sítio do Bravo - Belmonte
DESPACHO: Datado de 06/05/2021 – Deferido

PROCESSO N. 8/2021 SP
NOME: Maria Lucília Lourenço Vicente
PEDIDO: Legalização de instalações sanitárias em armazém
LOCAL: Caroço – Carvalhal Formoso
DESPACHO: Datado de 21/04/2021 – Deferido

PROCESSO N. 10/2021 SP
NOME: Cármen da Conceição Afonso Ferreira
PEDIDO: Ocupação da via pública com andaimes
LOCAL: Rua do Santo Antão, nº 54 - Belmonte
DESPACHO: Datado de 06/05/2021 – Deferido

PROCESSO N. 11/2021 Direito à Informação
NOME: Rita Monteiro
PEDIDO: Informação sobre condicionantes do artigo matricial rústico 1172
LOCAL: Quinta das Pereiras - Belmonte
DESPACHO: Datado de 28/04/2021

PROCESSO N. 10/2021 Direito à Informação
NOME: José Manuel Soares Carvalho
PEDIDO: Localização de uma ERPI
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LOCAL: Quinta do Senhor - Maçainhas
DESPACHO: Datado de 28/04/2021

PROCESSO N. 12/2021 Direito à Informação
NOME: André Evangelista Louro
PEDIDO: Construção de pavilhão
LOCAL: Fontanheira - Malpique
DESPACHO: Datado de 06/05/2021

PROCESSO N. 9/2021 Direito à Informação
NOME: José Luís de Matos Amaro
PEDIDO: Construção urbana
LOCAL: Tapada da Proença - Belmonte
DESPACHO: Datado de 06/05/2021

PROCESSO N. 12/2021 SP
NOME: Hermínio Rocha Gaspar
PEDIDO: Licença para construção ligeira
LOCAL: Quinta da Alverca - Belmonte
DESPACHO: Datado de 06/05/2021 – Deferido

PROCESSO N. 48/2021 Cert.
NOME: José Rebelo Silveira - Cabeça de Casal da Herança De
PEDIDO: Certidão de Construção anterior ao RGEU
LOCAL: Rua da Fontinha, nº 27 - Malpique
DESPACHO: Datado de 18/05/2021 – Deferido

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 11:30 horas, da qual eu, António José Pimenta de Melo, Chefe da
Unidade Técnica Municipal Administrativa, subscrevi e assino a presente ata.

O Presidente

ÍNDICE DOS ASSUNTOS TRATADOS NA REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2021
Folhas
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