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Ata número sete 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BELMONTE, REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE MARÇO DE DOIS 
MIL E VINTE E DOIS 
 

Ao vigésimo quarto dia do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, 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 Paulo Gabriel Esteves 
Borralhinho e os Senhores Vereadores André Filipe Reis Rosa Correia, José Pereira 
Carrola Mariano e Carlos Alberto Duarte Afonso, comigo António José Pimenta de 
Melo, Chefe da Unidade Técnica Municipal Administrativa. 

 
O Senhor Vice-Presidente esteve presente na reunião através de 

videoconferência pelo motivo de se encontrar doente. 
 
A) UNIDADE TÉCNICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA 
A.1.) Aprovação da Ata da Reunião da Câmara Municipal, realizada em 03 de Março de 
2022 
 
A.2.) Período Antes da Ordem do Dia 
 
A.3.) Período da Ordem do Dia 
 
A.3.1.) Grupo Prummo – Direito Preferência 
 
A.3.2.) CLDS 4G – candidatura ao “Programa Nacional de Desporto para Todos” 
 
A.3.3.) Município do Seixal – Convite- Reunião do Movimento Municípios pela Paz 
 
A.3.4.) DGAL – aprovação de minuta de Auto de Transferência de Competências 
 
A.3.5.) Universidade Católica Portuguesa – Convite de adesão à Rede de Municípios 
CESOP – Local para os Territórios Sustentáveis da Universidade Católica Portuguesa 
 
A.3.6.) Informação Gabinete de Desporto – Organização do 1º Trail dos 
Descobrimentos (Ratificação) 
 
A.3.7.) Belmonte + Cultura – Programa de apoio à atividade artística no Concelho de 
Belmonte – Normas de Participação  
 
A.3.8.) Retificação de ata do dia 3 de fevereiro de 2022, nos pontos: 
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           A.3.6.) Informação n.º 400/2019/DTMPOU – Queixa/reclamação danos 
provocados por árvores em Caria- Obras necessários 
           A.3.7.) Informação n.º 400/2019/DTMPOU- Queixa/Reclamação danos 
provocados por árvores em Caria – Indeminização portão  
 
B) DIVISÃO TÉCNICA MUNICIPAL DE PLANEAMENTO, OBRAS E 
URBANISMO 
 
B.1) Decisões Tomadas ao Abrigo da Delegação de Competências; 
 
B.2) Nomeação dos Membros da Comissão de Vistorias do Município de Belmonte 
Construções que ameacem Ruína ou ofereçam Perigo para a Saúde Pública e Segurança 
de Bens Pessoais 
 
B.3.) Recuperação e reabilitação da torre Centum Cellas: Conservação e Restauro 
- Abertura de Concurso Público  
 
A seguir trataram-se os seguintes assuntos: 
 
A) UNIDADE TÉCNICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA 
 
A.1) – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, 
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

A Câmara deliberou aprovar, pelos Senhores Vereadores presentes na última 
reunião, a ata da reunião ordinária da Câmara Municipal, que teve lugar, em 03 de 
março de 2022. 
 
A.2) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Rocha tomou a palavra 
para falar sobre a BTL, onde esteve presente um Stand do Municipio de Belmonte, que 
foi visitado por centenas de pessoas, o que é benéfico e prazeroso, após o esforço 
efetuado pelo Município e pela EMPDS no sentido de divulgar e promover o Concelho. 
 
Houve também intervenções de empresas privadas do concelho que foram apresentar e 
divulgar os seus produtos, nomeadamente, licores, compotas, vestuário confecionado 
em burel, queijos, presuntos e enchidos, ou seja, produtos típicos da região.   
 
De uma forma geral correu bem, foi feita uma apresentação do Concelho de Belmonte 
no stand do Turismo do Centro, considerando de uma forma geral que os objetivos 
propostos foram alcançados. 

 
Referiu ainda que foi com agrado que teve conhecimento de que a atleta Ana 

Caramelo, natural de Caria, agente da PSP se sagrou Campeã Nacional de Duatlo Cross 
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em Vila Nova de Famalicão, saudando-a pelo contributo que também tem para a 
projeção do Concelho de Belmonte, no seguimento de outros atletas que também têm 
honrado e dado a alegria de terem bons resultados em termos nacionais, deixando assim 
um Voto de Louvor a Ana Sofia Caramelo. 
 
“O Concelho de Belmonte tem já gravado na sua história, inúmeros êxitos desportivos, 
fruto do trabalho e pelo potencial desportivo dos atletas naturais do nosso Concelho, 
potencial esse que se tem vindo a materializar em diversas conquistas e obtenções de 
prémios regionais e nacionais. 
 
A este propósito, destacamos hoje a atleta Ana Caramelo, natural de Caria, agente da 
PSP, que se sagrou Campeã Nacional Duatlo Cross em Vila Nova de Famalicão, pelo 
contributo essencial na projeção Desportiva do Concelho de Belmonte, através das 
recentes conquistas e sobretudo pelas capacidades demonstradas, formulando votos para 
que continue a trilhar um percurso desportivo repleto de conquistas.” 
 

O Senhor Vereador Carlos Afonso tomou a palavra para deixar um voto de 
pesar, manifestando a sua consternação, pelo falecimento de uma jovem de Belmonte, 
que marcou, pela sua forma de ser, a juventude de Belmonte, que é a Sandra Valadas, 
que está neste momento a ser sepultada. 

 
Deixou também uma palavra de reconhecimento ao papel que o Jornal da 

Covilhã teve na região, com mais de cem anos a informar, e, embora fosse um jornal 
que sempre esteve ligado à Igreja, mas, onde se pautava a isenção, tratando-se de uma 
casa aberta para toda a gente, sendo de facto uma perda importante para a região, 
realçando o papel muito importante que tiveram na sua direção os senhores padres 
Geraldes e Fernando Brito. 

 
Leu também a seguinte intervenção sobre a guerra na Ucrânia: 
 

“Seria bom fazer a paz e não alimentar a guerra. 

Neste dia 24 de Março, 28 dia após a invasão barbara da Ucrânia pelas tropas da besta 
Putin, de onde chegam notícias de várias índoles, muitas das vezes sem direito a 
verificação da verdade. Onde a maior arma de guerra é a informação, que não informa, 
mas manipula e não é isenta, tem lado e está mais preocupada em desinformar. 

Na Rússia censuram-se as notícias e prendem-se cidadão. Na Ucrânia prendesse aos 
postes da electricidade cidadãos, alguns até crianças. O governo de falso herói Zelensky 
ilegaliza partidos da esquerda à direita, até o maior partido da oposição, os que querem 
fugir às balas assassinas de Putin são barrados pela cor da pele. 

Na Ucrânia como na Rússia também as notícias são censuradas, aqui só podem ser 
difundidas noticia veiculadas pelo canal estatal. De um lado um ditador, de outro um 
herói de meter medo, por fazer parte de um bando de nazis que se assenhorou da 
Ucrânia, através do voto é certo. Este grupo de bandidos há 8 anos que anda todos os 
dias nas ruas do celeiro da Europa a matar ucranianos. 
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É muito difícil aceitar como séria, a súbita pena que muitas almas manifestam sobre a 
problemática dos refugiados, pois eles são aos milhões em todo o mundo, essas almas 
caridosas, que hoje vão à Ucrânia de autocarro, à procura desses refugiados, mas tantos 
têm deixado morrer no Mediterrânio, (honra seja feita ao governo português que não 
pode ser acusado disso), dos muitos campos de refugiados espalhados pelo mundo 
saliento: os sírios, os palestinianos, e os martirizados iemenitas do Iémen, 
bombardeados nos últimos quase 8 anos diariamente pelas forças não menos assassinas 
da Arábia Saudita, amigos do coração do Sr. Biden. Não aceito nem nunca aceitarei que 
se dividam entre bom e maus os assassinos, estes serão sempre assassinos, assim como 
as bombas agressoras da Nato serem boas e as de Putin más. As balas disparadas sobre 
um povo sejam elas disparadas, pela direita ou esquerda serão sempre assassinas. 

Infelizmente o momento que vivemos não preocupa só a Ucrânia e Rússia, mas é um 
problema global, que deixa a nu, a fraqueza da União Europeia e da sua insignificância, 
da fraqueza na política global. Os senhores do mundo no momento jogam na Ucrânia, o 
inevitável que é conter o gigante asiático a China, que é tão-somente já amanhã em 
2027, a maior economia do mundo. Destruir a Ucrânia para eles pouco importa, 
morrerem milhares de pessoas, para eles é insignificante, o que conta são os grandes 
interesses e só, esta tem sido a sua prática ao longo de muitas décadas. 

A situação atual é vergonhosa, mesmo dramática, após dois anos de uma guerra global 
que foi a pandemia, o mundo precisava de tudo menos de um acto de guerra, nada foi 
feita para o evitar, os senhores da guerra estão a vencer. Estão a jogar estratégias que 
nada têm a ver com a humanidade e até podem trazer consequências dramáticas, a 
guerra nuclear. 

Neste momento tão doloroso e vergonho para a humanidade só resta exigir, que se 
entendam. A diplomacia tem que ter capacidade de fazer calar as armas. É uma 
exigência dos povos e da humanidade. 

NÃO À GUERRA SIM À PAZ!!!” 

Para finalizar, chamou ainda a atenção para um problema que lhe surgiu, numa 
reflexão que fez, sobre a aplicação do asfalto da Rua dos Bombeiros Voluntários, dado 
que a obra se encontra adjudicada, seria urgente fazer esses trabalhos, isto antes da 
mudança de sentido do trânsito na Rua Pedro Álvares Cabral, porque se mudado o 
sentido do trânsito, antes de por o asfalto na rua, o trânsito vai ter muitas complicações 
porque o transito no sentido sul norte vai passar todo nessa rua dos Bombeiros e as 
obras vão dificultar a vida aos cidadãos.   

Bem como chamou a atenção para quem vem da rotunda sul de Belmonte, a copa das 
árvores ali existentes encontra-se muito baixa, e, quando ali se cruzam dois carros de 
grande porte, batem nas mesmas. Afirmando da necessidade de aparar a copa dessas 
árvores. 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Rocha, retomou a 
palavra para também saudar e recordar a jovem Sandra Valadas, solidarizando-se com 
as palavras do Senhor Vereador Carlos Afonso, tal como com as palavras também 
proferidas pelo mesmo acerca da Guerra na Ucrânia. 
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O Senhor Vereador José Mariano tomou a palavra para deixar uma sugestão à 
Câmara Municipal, na pessoa do Senhor Presidente, que todas as atividades 
desenvolvidas pelo Municipio, não só sejam divulgadas através da internet (redes 
sociais) mas também através de panfletos em locais públicos, e em locais de maior 
visibilidade, dado que uma boa parte dos munícipes não têm acesso a este meio de 
comunicação. 

Lamentou o encerramento do Jornal de Notícias da Covilhã, com mais de 100 
anos de história, importante meio de comunicação, deixando mais pobre a região, no 
que diz respeito à informação escrita, perante a sociedade. Espera que haja boas notícias 
no futuro no sentido deste meio de comunicação voltar a elaborar. 

Aproveitou também este momento para congratular todas as associações e 
instituições do Concelho que se disponibilizaram na angariação de bens essenciais para 
com o povo ucraniano. 

Não sabe se a Câmara Municipal de Belmonte tem algum plano de intervenção sobre o 
assunto. Em caso afirmativo estará disponível para colaborar em tudo o que seja 
possível. 

Não tem dúvidas que esta guerra vai, ou melhor, já está a trazer consequências 
negativas para todos os cidadãos, ao próprio País e provavelmente ao concelho de 
Belmonte. 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Rocha, retomou a 
palavra para, tal como foi referido pelos Senhores Vereadores, deixar algumas palavras 
ao Jornal Noticias da Covilhã pelo seu encerramento, tendo referido que se estará a 
tentar negociar com a Igreja, que é proprietária deste Jornal, a sua compra para o 
reativar o mais brevemente possível. 

A ser verdade, trata-se de uma notícia bastante satisfatória, pois, tal como foi referido é 
triste este Jornal desaparecer dado que é necessário e faz falta à região. 

O Senhor Vereador André Reis tomou a palavra para, acerca da Guerra na 
Ucrânia, referir apenas dois ou três factos, ou seja, comparar uma agressão e uma 
invasão completamente ilegítima e completamente ilegal com uma ação defensiva por 
parte d povo ucraniano, parece-lhe, no mínimo, algo exagerado.  

É certo, que não se pode deixar de ter em conta as questões históricas e todas as 
questões históricas associadas àquela região, mas, comparar a ação russa com a ação 
defensiva ucraniana parece-lhe exagerado, tal como mencionar a palavra nazi e 
Zelensky na mesma frase, tendo em conta que este é judeu, parece-lhe no mínimo, 
ofensivo, mas, esta é uma consideração pessoal não querendo entrar em debate 
ideológico. 
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INTERVENÇÕES DO PÚBLICO: 
 

Esteve presente na reunião a Dona Graça Amaro que questionou sobre quais os 
critérios para as empresas serem selecionadas a estarem presentes na BTL a promover 
os seus produtos e serviços. 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Rocha, retomou a 
palavra em resposta à questão efetuada pela Dona Graça Amaro, informando-a que são 
as próprias empresas que se propõem e mostram a sua intenção em estar presentes na 
BTL. 

 
A.3.) PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
A.3.1.) GRUPO PRUMMO – DIREITO PREFERÊNCIA 
 

Foi presente pelo Grupo Prummo, datado de 9 de março corrente, pedido de 
Direito de Preferência referente ao imóvel sito na Quinta do Monte, freguesia de 
Maçainhas, concelho de Belmonte, registado sob o artigo matricial n.º 355. 
 
DELIBERAÇÃO 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade informar o Grupo Prummo que 
não tem interesse em exercer o direito de preferência do imóvel sito na Quinta do 
Monte, freguesia de Maçainhas, concelho de Belmonte, registado sob o artigo 
matricial n.º 355. 
 
A.3.2.) CLDS 4G – CANDIDATURA AO “PROGRAMA NACIONAL DE 
DESPORTO PARA TODOS” 
 

A Santa Casa da Misericórdia de Belmonte em colaboração com o Projeto 
Esperança, encontra-se a elaborar uma Candidatura ao Programa Nacional de Desporto 
para Todos, projeto desenvolvido pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, 
que apoia e promove a prática desportiva e, por inerência, a atividade física junto de 
todos os segmentos da população. Nesse sentido, vêm convidar o Municipio a tornar-se 
parceiro nesta candidatura. 
 
DELIBERAÇÃO 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade constituir-se como parceiro da 
Santa Casa da Misericórdia de Belmonte na candidatura ao Programa Nacional de 
Desporto para Todos promovido pelo Instituto Português do Desporto e da 
Juventude na dinamização de ações a executar nos domínios do desporto e da 
educação. 
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A.3.3.) MUNICÍPIO DO SEIXAL – CONVITE- REUNIÃO DO MOVIMENTO 
MUNICÍPIOS PELA PAZ 

 
Foi presente pelo Municipio do Seixal, datado de 7 de março corrente, Convite 

ao Municipio de Belmonte à participação na reunião do Movimento Municípios pela 
Paz. 
 
DELIBERAÇÃO 
A Câmara deliberou por unanimidade aderir ao Convite do Município do Seixal 
para reunião do Movimento Municípios pela Paz, tendo sido designado o Senhor 
Vereador André Reis para representar este Municipio na referida reunião. 
 
A.3.4.) DGAL – APROVAÇÃO DE MINUTA DE AUTO DE TRANSFERÊNCIA 
DE COMPETÊNCIAS 
 

Foi presente pela Direção-Geral das Autarquias Locais, para aprovação, minuta 
de auto de transferência de competências na área da cultura, ao abrigo do artigo 15.º da 
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. 
 
DELIBERAÇÃO 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta de Auto de 
Transferência de Competências na área da Cultura, relativamente à Gestão do 
Castelo de Belmonte. 
 
A.3.5.) UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA – CONVITE DE ADESÃO 
À REDE DE MUNICÍPIOS CESOP – LOCAL PARA OS TERRITÓRIOS 
SUSTENTÁVEIS DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA 
 

Foi presente pela Universidade Católica Portuguesa, convite de adesão à Rede 
de Municípios CESOP para os Territórios Sustentáveis do Observatório Autárquico da 
Universidade Católica Portuguesa. 
 
DELIBERAÇÃO 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade agradecer o convite de adesão à 
Rede de Municípios CESOP para os Territórios Sustentáveis do Observatório 
Autárquico da Universidade Católica Portuguesa, mas de momento não é 
oportuno aderir ao mesmo. 
 
A.3.6.) INFORMAÇÃO GABINETE DE DESPORTO – ORGANIZAÇÃO DO 1º 
TRAIL DOS DESCOBRIMENTOS (RATIFICAÇÃO) 
 

Foi presente à Reunião, para ratificação, pelo Gabinete de Desporto, informação 
sobre a Organização do 1º Trail dos Descobrimentos, cujo objetivo se prende em inovar 
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e transformar a Meia Maratona de Belmonte. Esta modalidade diferencia-se da meia 
maratona principalmente pelo percurso adotado, dado que, os trails são provas todo-o-
terreno realizadas em trilhos, montanhas, ribeiros e outros. 
 
DELIBERAÇÃO 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a realização do 1º Trail 
dos Descobrimentos. 
 
A.3.7.) BELMONTE + CULTURA – PROGRAMA DE APOIO À ATIVIDADE 
ARTÍSTICA NO CONCELHO DE BELMONTE – NORMAS DE 
PARTICIPAÇÃO  
 

Foi presente à Reunião, informação n.º 04/2021 do Gabinete Técnico Cultural, 
com a apresentação das propostas recebidas, no âmbito da iniciativa “Belmonte + 
Cultura”, programa de apoio à atividade artística no Concelho de Belmonte. 
 
DELIBERAÇÃO 
Após alguma conversação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos 
presentes aprovar o programa de apoio à atividade artística no Concelho de 
Belmonte, “Belmonte + Cultura”. 
 
A.3.8.) RETIFICAÇÃO DE ATA DO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2022, NOS 
PONTOS: 
           A.3.6.) INFORMAÇÃO N.º 400/2019/DTMPOU – 
QUEIXA/RECLAMAÇÃO DANOS PROVOCADOS POR ÁRVORES EM 
CARIA- OBRAS NECESSÁRIAS 
 

Foi presente para retificação o ponto A.3.6.) Informação nº 400/2019/ 
DTMPOU, queixa/reclamação danos provocados por árvores em Caria – obras 
necessárias, onde o valor ficou omisso e no qual deveria constar o valor total dos 
orçamentos apresentados pelo senhor Joaquim Agostinho Rodrigues Reis, perfazendo o 
total de 5.454,13€ acrescidos de IVA.  

 
DELIBERAÇÃO 
A Câmara deliberou, por unanimidade, retificar o ponto apresentado. 
 
           A.3.7.) INFORMAÇÃO N.º 400/2019/DTMPOU- 
QUEIXA/RECLAMAÇÃO DANOS PROVOCADOS POR ÁRVORES EM 
CARIA – INDEMNIZAÇÃO PORTÃO  

 
Foi presente para retificação o ponto A.3.7.) Informação nº 400/2019/ 

DTMPOU, queixa/reclamação danos provocados por árvores em Caria – indemnização 
de portão, no valor de 1.200,00 € como fatura/recibo apresentada pela queixosa Maria 
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Luisa Martins Teixeira.  
 
DELIBERAÇÃO 
A Câmara deliberou, por unanimidade, retificar o ponto apresentado. 
 
B) DIVISÃO TÉCNICA MUNICIPAL DE PLANEAMENTO, OBRAS E 
URBANISMO: 
 
 
B.1) DECISÕES TOMADAS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS 
 
O Senhor Vice Presidente informou a Câmara de que por seus despachos datados 2 e 15 
de março de 2022, e constantes do editais nºs 15, 16, 17 e 18, datados de 2, 3 e 17 de 
março de 2022, e no uso das competências que foram delegadas no Presidente pela 
Câmara Municipal em reunião de ordinária de 21 de Outubro de 2021 - ao abrigo da Lei 
nº 75/2013, de 12 de Setembro e delegação de assinatura no Vice Presidente por 
despacho de 18/10/2021, haviam sido proferidos os despachos conforme se indicam, 
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. 9/2022  
NOME: João Nabais Gonçalves 
PEDIDO: Emissão de Certidão da ARU 
LOCAL: Rua Pedro Álvares Cabral n.º 291 – Belmonte  
DESPACHO: Datado de 02/03/2022 – Deferido 
 
PROCESSO N. 14/2022  
NOME: Filipe Jorge Palmeirão Dias 
PEDIDO: Emissão de Certidão de confirmação de confrontações  
LOCAL: Chão do Lagar – Maçainhas  
DESPACHO: Datado de 02/03/2022 – Deferido 
 
PROCESSO N. 15/2022  
NOME: António Luís Henriques 
PEDIDO: Emissão de Certidão do RGEU   
LOCAL: Rua Pedro Álvares Cabral n.º 50 – Belmonte  
DESPACHO: Datado de 02/03/2022 – Deferido 
 
PROCESSO N. 16/2022  
NOME: Benjamim Robalo Pires C.C.H 
PEDIDO: Emissão de Certidão do RGEU   
LOCAL: Rua da Amendoeira – Belmonte  
DESPACHO: Datado de 02/03/2022 – Deferido 
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PROCESSO N. 17/2022  
NOME: António Luís Henriques 
PEDIDO: Emissão de Certidão de Toponímia    
LOCAL: Rua Pedro Álvares Cabral n.º 50 – Belmonte  
DESPACHO: Datado de 02/03/2022 – Deferido 
 
PROCESSO N. 25/2019  
NOME: Fabrício Ricardo Gonçalves Alexandre 
PEDIDO: Obras de alterações durante o decurso da obra  
LOCAL: Loteamento Sítio do Barrocal lote 4 – Belmonte  
DESPACHO: Datado de 02/03/2022 – Deferido Aprovação Definitiva 
 
PROCESSO N. 3/2022 AU 
NOME: Daniel Nunes Sequeira  
PEDIDO: Emissão de Autorização de Utilização   
LOCAL: Sítio da Lourença ou Tapada do Guerra – Caria  
DESPACHO: Datado de 02/03/2022 – Deferido 
 
PROCESSO N. 21/2022 Vários 
NOME: Luísa Esteves Unipessoal, Lda. 
PEDIDO: Renovação de Ocupação da Via Pública com Esplanada   
LOCAL: Rua Pedro Álvares Cabral – Belmonte  
DESPACHO: Datado de 02/03/2022 – Deferido 
 
PROCESSO N. 6/2022  
NOME: Nuno Miguel Batista Nave 
PEDIDO: Obras de Execução de Cobertura em Edificação 
LOCAL: Castiçal ou Moinho do Vento – Belmonte  
DESPACHO: Datado de 02/03/2022 – Deferido – Projeto de Arquitetura  
 
PROCESSO N. 8/2022 SP 
NOME: Centro Cultural Desportivo e Recreativo de Colmeal da Torre 
PEDIDO: Obras de Conservação em Edificação     
LOCAL: Santo Antão – Colmeal da Torre  
DESPACHO: Datado de 02/03/2022 – Deferido 
 
PROCESSO N. 9/2022  
NOME: José dos Reis Pinto 
PEDIDO: Legalização de Obras de Alteração e Ampliação de Edificação     
LOCAL: Olas - Inguias  
DESPACHO: Datado de 02/03/2022 – Deferido – Emissão de Alvará de Licença  
 
PROCESSO N. 9/2021 IP  
NOME: Elisabetta Chiappa 
PEDIDO: Pedido de viabilidade para Empreendimentos de Turismo, Casa de Campo ou 
Agroturismo  
LOCAL: Chão da Eira – Quinta do Monte – Maçainhas   
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DESPACHO: Datado de 02/03/2022 – Indeferido 
 
PROCESSO N. 30/2021  
NOME: Joaquim dos Anjos Gomes 
PEDIDO: Obras de alteração e ampliação de moradia  
LOCAL: Beco das Rosas, nº 7 – Colmeal da Torre  
DESPACHO: Datado de 15/03/2022 – Deferido Aprovação Definitiva 
 
PROCESSO N. 21/2021  
NOME: Mário Inácio Dias Duarte 
PEDIDO: Obras de alteração e ampliação de moradia  
LOCAL: Rua Pedro Álvares Cabral – Belmonte  
DESPACHO: Datado de 15/03/2022 – Deferido Aprovação Definitiva 
 
PROCESSO N. 19/2020  
NOME: Luís Fernando Lucas Pinheiro  
PEDIDO: Emissão de Alvará de Licença  
LOCAL: Ginjal – Belmonte  
DESPACHO: Datado de 15/03/2022 – Deferido 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
B.2) NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE VISTORIAS DO 
MUNICIPIO DE BELMONTE – CONSTRUÇÕES QUE AMEACEM RUÍNA OU 
OFEREÇAM PERIGO PARA A SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA DE BENS 
PESSOAIS 

Foi presente à Câmara uma proposta de nomeação dos membros da comissão de 
vistorias do município de Belmonte – construções que ameacem ruína ou ofereçam 
perigo para a saúde pública e segurança de bens pessoais, com a seguinte constituição, 
nos termos do RJUE e demais legislação aplicável: 

• Carlos Fernando dos Santos Dinis Simões, Engº Civil, chefe da 
DTMPOU, que presidirá; 

• Olga Maria Pereira Gonçalves, Engª Civil; 
• Luis Carlos Pereira Miranda Carvalho, Engº Técnico de Proteção Civil, a 

desempenhar funções de Coordenador Municipal de Proteção Civil. 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de nomeação 

dos funcionários acima mencionados. 
 
 
B.3) “RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA TORRE CENTUM CELLAS: 
CONSERVAÇÃO E RESTAURO” 
- ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura, nos termos legais, do 
procedimento por concurso público da empreitada de “RECUPERAÇÃO E 
REABILITAÇÃO DA TORRE CENTUM CELLAS: CONSERVAÇÃO E 
RESTAURO”, conforme programa de procedimento, caderno de encargos e projeto, 
que aprovou nos termos da alínea f) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
Setembro. 
 
Foi ainda deliberado, por unanimidade, autorizar a respetiva despesa, nos termos da 
alínea b) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril. 
 
A verba de 224.697,16 € (a que acresce o IVA), tem cabimento na rubrica orçamental 
02 070305 com o número sequencial de cabimento: 24881. 
 
 
 
 
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 12:30 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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