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Ata número onze
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BELMONTE, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE MAIO DE DOIS
MIL E VINTE E DOIS
Ao vigésimo quinto dia do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois, pelas
15:00 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.
A) UNIDADE TÉCNICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA
A.1.) Aprovação da Ata da Reunião da Câmara Municipal, realizada em 12 de maio de
2022
A.2.) Período Antes da Ordem do Dia
A.3.) Período da Ordem do Dia
A.3.1.) Pacto de Autarcas para o Clima e Energia - Plano de Ação
A.3.2.) LicoCampo - Pedido de Cedência de Espaço
A.3.3.) Geoparkestrela - 3ºedição da 3MG - Conferência Internacional sobre Montanhas
Mediterrânicas e Geoconservação
A.3.4.) Quarta Parede - Proposta de Parceria Município de Belmonte - Candidatura
Apoios Sustentados da DGArtes 2023-2024
A.3.5.) Aquisição de Espólio – Museu Judaico de Belmonte
B) DIVISÃO TÉCNICA MUNICIPAL DE PLANEAMENTO, OBRAS E
URBANISMO
B.1) Decisões Tomadas ao Abrigo da Delegação de Competências;
B.2) Concurso Público: “Área de Acolhimento e Dinamização Empresarial de
Belmonte – AADEB
- Ratificação de Despachos:
- Uniformização da Designação do Procedimento;
- Nomeação do Júri e do Gestor do Contrato;
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B.3) Concurso Público: “Recuperação e Reabilitação da Torre Centum Cellas:
Conservação e Restauro”
- Nomeação do Júri e do Gestor do Contrato – Ratificação de Despacho;
A seguir trataram-se os seguintes assuntos:
A) UNIDADE TÉCNICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA
A.1) – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2022
O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Dr. António Pinto Dias
Rocha, questionou os Senhores Vereadores se propunham alguma alteração à Ata da
reunião ordinária da Câmara Municipal, que teve lugar no passado dia 12 de maio de
2022.
O Senhor Vereador Carlos Afonso, tomou a palavra e solicitou que se
procedesse à alteração das deliberações efetuadas nos pontos A.3.6.) “Escritura de
compra e venda – Área de Acolhimento Empresarial de Belmonte” e no A.3.9.)
“Informação do GAJ n.º 10/2022 – Cedência a entidade privada de prédio urbano –
Contrato de Comodato”.
Após as alterações efetuadas, passou-se à votação.
A Câmara deliberou aprovar pelos Senhores Vereadores presentes na última
reunião, a Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal, que teve lugar em 12 de maio
de 2022 com a inserção das alterações apresentadas.
A.2) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Dr. António Pinto Dias
Rocha, tomou a palavra para dar conhecimento, que no próximo dia 29/05/2022, irá
ocorrer a inauguração de uma exposição e a cerimónia de doação da escultura
“Menoração de Ari Erom”. Seguidamente irá ser feita a apresentação da reedição do
livro “Inscrições Hebraicas em Portugal” de Samuel Schwarz, que contará com as
presenças do Dr. João Schwarz (neto de Samuel Schwarz), do Professor José Tavim
(Faculdade de Letras de Lisboa), da Professora Ângela Coutinho (Pesquisadora do IPRI
e Professora da Universidade Nova de Lisboa) e da Professora Antonieta Garcia (Antiga
Professora na Universidade da Beira Interior). Referiu que nesse mesmo dia, também
irá ocorrer a assinatura do protocolo de cedência de espólio de Samuel Schwarz ao
Museu Judaico e por fim ocorrerá uma degustação de produtos Kosher.
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No dia 30/05/2022, irá ser projetado o filme “Meus Amigos Judeus” de Daniel

Prosseguiu, dando nota que foram enviados convites a todos os Membros da
Assembleia Municipal de Belmonte e Vereadores do Executivo da Câmara Municipal.
Foram também convidados o Senhor Ministro da Cultura, Dr. Pedro Adão e Silva, a
Senhora Dra. Suzana Menezes, Diretora da Cultura do Centro e o Senhor Presidente da
Rede de Judiarias, Dr. António Pita.
Informou também que no dia 30/05/2022, estará presente em Belmonte o Exmo.
Senhor Embaixador de Israel, pelo que, apelou à Comunicação Social presente na
reunião, que apenas fizessem a divulgação da visita oficial do Exmo. Senhor
Embaixador a Belmonte no domingo ou no próprio dia (segunda-feira), por razões de
segurança.
Aludiu ainda que tinha deixado de ser Presidente da Rede de Judiarias,
permanecendo como Presidente da Assembleia Geral da mesma entidade.
Seguidamente, passou a palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Dr. Paulo Borralhinho, para fazer uma breve explanação acerca do “Trail
dos Descobrimentos – Belmonte”.
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Borralhinho, tomou
a palavra e saudou os presentes. Seguidamente informou que no dia 29 de maio, irá
ocorrer o I “Trail dos Descobrimentos – Belmonte”, evento que tem sido divulgado no
site do Município.
Informou que já estão confirmadas cento e setenta inscrições, o que é bastante
benéfico para uma primeira edição.
Referiu que o “Trail dos Descobrimentos – Belmonte”, consiste em dois
percursos, sendo que um dos percursos é uma caminhada/nine trail de 13,5 km´s e o
outro percurso é uma prova mais longa de 22/23 Km´s, e que os percursos a utilizar
estão devidamente sinalizados.
Asseverou também que tanto o início como o fim serão no Castelo de Belmonte.
Por fim, alertou para os constrangimentos que a prova possa causar em termos
de trânsito, uma vez que vai existir cortes de estradas.
O Senhor Vereador Carlos Afonso, tomou a palavra e congratulou o evento que
vai ocorrer no dia 29/05/2022, relativamente à reedição do livro “Inscrições Hebraicas
em Portugal” de Samuel Schwarz.
Aludiu que o Município de Belmonte, não se esqueceu da figura de Samuel
Schwarz, sendo que Belmonte teve a felicidade de o ter no convívio dos belmontenses
nos princípios do século XX, e que o mesmo teve um papel importante na divulgação
do legado judaico de Belmonte e de todo o interior do país. Também o mesmo, tinha
marcado para sempre a história dos judeus da Península Ibérica, em particular da Beira
Interior e por isso nunca é demasiado salientar o valor desse “Homem”.
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Deixou um voto de louvor e de felicitação à União Desportiva Cariense, pelo
resultado que a mesma está a ter neste momento com três grandes vitórias, sendo elas a
Taça Distrital, a Taça de Honra e a Super Taça Distrital.
Por último questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António
Pinto Dias Rocha, se está previsto começarem a asfaltar a Rua dos Bombeiros
Voluntários.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Dias Rocha, retomou
novamente a palavra e informou que o empreiteiro não tem condições para prestar
serviços a três obras em simultâneo, todavia a obra já se encontra adjudicada.
Presentemente encontra-se a decorrer a obra junto à entrada do caminho das
Pereiras, seguidamente irão ocorrer as obras na Rua dos Bombeiros Voluntários e do
Ramal de Malpique.
O Senhor Vereador Carlos Afonso, retomou a palavra e aludiu que nos dois
últimos dias as obras do caminho das Pereiras encontravam-se paradas, tendo as
mesmas sido retomadas no dia de hoje.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Pinto Dias Rocha,
retomou a palavra e informou que a empresa tinha justificado que devido ao covid 19,
tinha funcionários que não podiam trabalhar.
O Senhor Vereador Carlos Afonso, retomou a palavra e referiu que esperava que
as obras anteriormente referenciadas, não sejam descuradas, uma vez que é urgente
mudar definitivamente o sentido do trânsito da Rua Pedro Álvares Cabral, pois os fins
de semana continuam a ser problemáticos para quem visita Belmonte.
Para terminar relembrou que tinha ficado prometido à população do Monte do
Bispo que se encontrava presente na última reunião pública da Câmara Municipal, que
as obras da extensão da rede de serviço da água ao domicílio iriam ter início
brevemente, situação essa que ainda não se tinha verificado. Sugeriu que não se deve
anunciar as obras quando as mesmas não vão ser feitas.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Pinto Dias Rocha,
retomou a palavra dizendo que corrobora com as palavras do Senhor Vereador Carlos
Afonso, relativamente ao anúncio das obras.
O Senhor Vereador José Mariano, tomou a palavra e saudou os presentes.
Seguidamente referiu que corrobora com as palavras do Senhor Vereador Carlos
Afonso, em relação à União Desportiva Cariense, felicitando a mesma.
No que diz respeito ao “Trail dos Descobrimentos – Belmonte”, que se irá
realizar no domingo, alertou para o facto da zona envolvente do Castelo não estar muito
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cuidada/limpa, pelo que sugeriu que se efetuasse a limpeza antes de domingo, uma vez
que se perspetiva a vinda de muitas pessoas/turistas.
Alertou ainda para o terreno que se encontra junto à Junta de Freguesia de
Belmonte, encontrando-se também este em mau estado, pelo que sugeriu a limpeza do
mesmo, uma vez que se encontram habitações nas proximidades. Referiu que existem
ainda outros terrenos em estado desagradáveis.
Relativamente ao caminho das Pereiras com ligação à praia fluvial, via ponte do
rio, aludiu que existe um caminho que os autocarros e camiões utilizam, uma vez que o
GPS indica esse mesmo caminho. Sugeriu que fosse colocada sinalização no sentido de
proibir o trânsito a veículos pesados, uma vez que recentemente um autocarro se
deparou com imensas dificuldades em ali circular.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Pinto Dias Rocha,
retomou a palavra e informou que o Município de Belmonte está em fase de
adjudicação da obra da envolvente do castelo.
Informou ainda que já se tinha terminado a ligação da água do regadio, a fim de
se proceder à rega dos jardins e dos espaços envolventes.
Por último, solicitou que o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal,
identificasse os proprietários dos terrenos que ainda não estavam limpos.
O Senhor Vereador Carlos Afonso, retomou novamente a palavra e referiu que
relativamente à limpeza dos espaços urbanos privados, devem ser tomadas medidas para
que essa limpeza seja feita no presente ano, tendo alertado para uma vinha e para um
terreno que se encontram junto à Escola Pedro Álvares Cabral. Mencionou ainda se a
GNR, anda nas aldeias a alertar os proprietários para a limpeza dos terrenos porque é
que não têm o mesmo procedimento com os espaços urbanos.
O Senhor Vereador André Reis, tomou a palavra e referiu que subscreve as
palavras proferidas pelos Senhores Vereadores Carlos Afonso e José Mariano, em
relação à União Desportiva Cariense (UDC). Seguidamente aludiu que apesar de saudar
os atletas e a Direção da UDC, gostava de destacar uma pessoa em particular que por
norma são as mais esquecidas, mas que são sempre as primeiras a sofrer. Daí o facto de
fazer uma menção ao Vitor Costa, sendo que o mesmo se tinha desdobrado nos vários
escalões das equipas enquanto selecionador distrital. Tendo também feito um excelente
trabalho conduzindo a UDC a este triplete.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Pinto Dias Rocha,
retomou a palavra e saudou também a União Desportiva Cariense (UDC), assim como
da melhoria da classificação da União Desportiva de Belmonte (UDB).
Seguidamente mostrou-se indignado e revoltado com a demolição de um dos
últimos bairros ferroviários da Linha da Beira Baixa, junto à Estação Ferroviária de
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Belmonte. Dando nota que antes de uma demolição como a que ocorreu em Belmonte, a
REFER devia ter informado a Câmara Municipal, porque existe um diploma
governamental que diz que as instalações que estão desaproveitadas por instituições
públicas, desde que os municípios as queiram, podem requisita-las gratuitamente.
Referiu também que gostava que a REFER tivesse comunicado que as ia deitar
abaixo.
Asseverou que o Município já tinha oficiado a REFER, no sentido de saber
porque é que demoliram as casas sem darem conhecimento, tendo até enviado
fotografias.
No seu ponto de vista esta situação é “inadmissível”, pelo que as empresas
públicas devem conhecer a realidade do Interior, sendo que ninguém pediu licença para
nada.
Informou que o Município de Belmonte, vai pedir com urgência uma reunião
com o Senhor Ministro das Infraestruturas, pedindo também para que esteja com ele o
Senhor Presidente das Infraestruturas de Portugal. Pois quer questionar o Ministro das
Infraestruturas porque é que a Estação Ferroviária de Belmonte nunca abriu e lamentar
também o horário praticado na Estação da Covilhã, uma vez que se gastou milhões e
milhões de euros, estando agora a Linha da Beira Alta inativa, e na Linha da Beira
Baixa, a Estação de Belmonte nunca ter aberto e a da Covilhã abrir apenas duas horas
de manhã e duas horas à tarde. Questionando se é isto a defesa do património. Ou como
é que os nossos idosos conseguem marcar/comprar um bilhete para irem para Lisboa.
Pelo que acha inadmissíveis estas situações.
Prosseguiu mencionando que o governo não está a defender o Interior, pois nada
está a ser feito pelo Interior, até agora.
Mencionou ainda que tem muita consideração e muito respeito pelo Governo do
Partido Socialista, que é o seu partido e que o defende, mas que espera que olhem para o
Interior e pensem no Interior, e que não raciocinem como se raciocinava há dez anos
atrás, que o interior está muito longe. Belmonte está a duas horas de Lisboa.
Para terminar, pediu o apoio de todos nomeadamente à comunicação social.
O Senhor Vereador José Mariano, retomou a palavra e referiu que no seio do
Executivo não há partidos, há sim interesse na defesa do Interior, pois se não se bater o
pé, o interior do país é marginalizado. Parecendo-lhe até que estão a ver Belmonte como
uma terra qualquer.
Por fim, informou o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Pinto
Dias Rocha, que pode contar com os Vereadores nesta grande luta pelo
desenvolvimento do interior e do concelho de Belmonte. Solicitando também o apoio da
comunicação social.
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A.3.) PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
A.3.1.) PACTO DE AUTARCAS PARA O CLIMA E ENERGIA - PLANO DE
AÇÃO
Foi presente à reunião, o Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima
(PAESC) da Aldeias Histórica de Belmonte, sendo um dos doze PAESC desenvolvidos
pelas Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico (AHPADT), enquanto promotora do pacto de autarcas no âmbito da Rede de Aldeias
Históricas de Portugal em parceria com o Município de Belmonte, signatário do Pacto
de Autarcas para o Clima e Energia – Europa, corresponsáveis pela implementação das
medidas preconizadas.
O PAESC da Aldeia Histórica de Portugal de Belmonte visa assegurar, a nível
local, o compromisso de reduzir as emissões de gases com efeito estufa em 45% até
2030 e em 80% até 2050.
Ao subscrever o Pacto de Autarcas – Europa, o Município de Belmonte assume
o compromisso de implementar ações concretas que permitam reforçar o seu contributo
para:
• Combater as alterações climáticas e agir em conjunto e com base na ciência,
visando manter a subida da temperatura global abaixo dos 1,5ºC;
• Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa no seu território;
• Aumentar a resiliência e preparar para os impactos adversos das alterações
climáticas;
• Combater a pobreza energética como uma ação essencial para assegurar uma
transição justa.
Tendo em conta a importância global do processo de adaptação às alterações
climáticas e eficiência energética, a AHP-ADT em parceria com o Município de
Belmonte, pretende criar as condições para que o território e os seus agentes estejam
melhor preparados para os desafios climáticos e energéticos.
DELIBERAÇÃO
O Executivo da Câmara Municipal de Belmonte, deliberou por unanimidade
aprovar o Pacto de Autarcas para o Clima e Energia - Plano de Ação, bem como
submete-lo para apreciação, discussão e votação da Assembleia Municipal.
A.3.2.) LICOCAMPO - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO
Foi presente pelo LicoCampo datado de 9/05/2022, o pedido de cedência do
espaço que anteriormente albergou a Fábrica de Charutos, localizado na Travessa Jogo
da Bola, cuja finalidade é a alocação da unidade de produção de doces, de forma a
centralizar e facilitar a logística e a distribuição dos produtos.
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O Senhor Vereador Carlos Afonso, tomou a palavra e referiu que vai sendo
tempo e sabendo este das dificuldades financeiras do Município do “pedinchar” ao
Município por tudo e por nada deve acabar.
Asseverou que o e-mail enviado pelo LicoCampo lhe parece um ato já
consumado, pelo que não gosta muito dos atos consumados.
Sugeriu que o Município de Belmonte aproveitasse as instalações que tem e que
deixasse de pagar rendas a privados para estarem instalados os seus serviços.
Mencionou que as instalações que albergaram a Fábrica de Charutos, têm
condições suficientes para serem colocados serviços do Município, dando como
exemplo o “Projeto Esperança”, sendo que com a instalação deste projeto nas
instalações, poupava-se uma renda mensal.
Alertou para o facto de o Município de Belmonte, não ser a Santa Casa da
Misericórdia, onde todas a pessoas vêm pedir ajuda. Tem que se definir com a maior
brevidade possível regras de como se atribuiu ou se dispensar o património pertencente
ao Município.
Por fim, referiu que é contra a que se ceda as instalações pertencentes ao
Município, tanto a esta empresa como a uma outra do género, quando o próprio
Município precisa das instalações para acolher os seus próprios serviços.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Pinto Dias Rocha,
tomou a palavra e referiu que em parte sente uma certa culpa em ter criado alguns
precedentes, sendo que a pouco e pouco vai tentar minimizar a situação criada.
Sugeriu que se cedesse as instalações ao LicoCampo, durante um determinado
período de tempo e que posteriormente se definisse um valor razoável para a renda
mensal. Todavia, o que for decidido pelo Executivo aceita, pois também corrobora da
mesma opinião que o Senhor Vereador Carlos Afonso.
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Borralhinho, tomou
a palavra e referiu que relativamente a este assunto o Município de Belmonte, deve ser
coerente com o que está a ser praticado até ao momento. Pelo que é da opinião que o
Município preste esse apoio na cedência de instalações pelo período de seis meses,
findo esse período estipula-se um valor para a renda.
O Senhor Vereador José Mariano, tomou a palavra e referiu que como o
Município não vai precisar das instalações, é da opinião que se deve dar uma
oportunidade limitada (seis meses ou um ano) aos jovens para desenvolverem os seus
projetos.
O Senhor Vereador André Reis, tomou a palavra e referiu que concorda
parcialmente com as palavras do Senhor Vereador Carlos Afonso. Todavia, também é
da opinião que se deve apoiar a iniciativa privada.
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DELIBERAÇÃO
A Câmara Municipal de Belmonte deliberou aprovar, com os votos favoráveis do
Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Pinto Dias Rocha, do
Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Borralhinho e dos
Senhores Vereadores André Reis e José Mariano e o voto contra do Senhor
Vereador Carlos Afonso, o pedido de cedência de espaço durante um período de
seis meses. Findo este período, será definido um valor para a renda mensal a pagar
pelo LicoCampo.
A.3.3.) GEOPARKESTRELA – 3ª EDIÇÃO DA 3MG - CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL
SOBRE
MONTANHAS
MEDITERRÂNICAS
E
GEOCONSERVAÇÃO
Foi presente pela Associação Geopark Estrela, datado de 12/05/2022, a
colaboração/apoio do Município de Belmonte na “3ª Edição da 3MG - Conferência
Internacional sobre Montanhas Mediterrânicas e Geoconservação”, que se irá realizar
entre os dias 7 e 9 de outubro de 2022, em Belmonte.
O Senhor Vereador Carlos Afonso, tomou a palavra e referiu que é contra ao
pagamento do alojamento, até porque o Geopark tem recursos e já não é sem tempo que
este faz uma atividade relevante em Belmonte, até porque fazemos parte do mesmo.
DELIBERAÇÃO
Após alguma troca de impressões, a Câmara Municipal, deu poderes ao Senhor
Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Pinto Dias Rocha e ao Senhor VicePresidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Borralhinho, de dialogarem com os
responsáveis da Geoparkestrela, no sentido de saber mais pormenores
relativamente à iniciativa, trazendo este assunto a uma próxima reunião.
A.3.4.) QUARTA PAREDE - PROPOSTA DE PARCERIA MUNICIPIO DE
BELMONTE - CANDIDATURA APOIOS SUSTENTADOS DA DGARTES 20232024
Foi presente pela Quarta Parede Artes Performativas, datado de 19 de maio, uma
proposta de parceria com o Município de Belmonte para a candidatura da Quarta Parede
ao “Programa de Apoio Sustentado da Direção Geral das Artes 2023-2024”.
Esta parceria é enquadrada no Festival Y – Festival de Artes Preformativas da
Quarta Parede, através da apresentação de um ou dois espetáculos de teatro, dança ou
novo circo.
Os espetáculos serão selecionados em diálogo com o Município e considerando
as caraterísticas da população do concelho. Será dada preferência a espetáculos de rua.
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O festival irá decorrer entre os meses de abril e junho de 2023 e 2024.
DELIBERAÇÃO
A Câmara Municipal de Belmonte, agradeceu o convite endereçado. Contudo,
deliberou por unanimidade, não aprovar o pedido de apoio à Candidatura ao
Programa de Apoio Sustentado da Direção Geral das Artes 2023-2024, solicitado
pela Quarta Parede Artes Performativas.
A.3.5.) AQUISIÇÃO DE ESPÓLIO – MUSEU JUDAICO DE BELMONTE
Foi presente pela EMPDS - Belmonte, E.M, datado de 22 de maio, uma
informação sobre o espólio do Museu Judaico de Belmonte pertencente ao Senhor Luís
António Morão. O mesmo pretende ceder/vender todas as fotografias suas e da sua
família, o quadro do Profeta Moisés, os documentos da primeira reunião da direção
“Cripto Judaica” e a imagem da família no filme que é exibido no Museu Judaico.
DELIBERAÇÃO
Após alguma troca de impressões, a Câmara Municipal de Belmonte, deliberou,
com o voto favorável do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António
Pintos Dias Rocha, das abstenções do Senhor Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Dr. Paulo Borralhinho, e do Senhor Vereador André Reis e os votos
contra do Senhor Vereador José Mariano e do Senhor Vereador Carlos Afonso,
não aprovar o pedido de apoio financeiro solicitado pelo Senhor Luís António
Morão.
O Senhor Vereador Carlos Afonso justificou o seu voto contra o pagamento do
espólio em causa, afirmando que é um precedente grave, porque a acontecer este
pagamento, provavelmente mais pedidos desta natureza irão aparecer, também na sua
opinião este não tem assim tanta importância para o museu, se o dito proprietário achar
que tem direito ao espólio que o venha levantar. Como salientou que o que resta da
comunidade judaica de Belmonte tem que de uma vez por todas assumir se está com o
museu e se estes o também o sentem como seu, como o sentem a restante comunidade.
B) DIVISÃO TÉCNICA MUNICIPAL DE PLANEAMENTO, OBRAS E
URBANISMO:
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O Senhor Vice Presidente informou a Câmara de que por seus despachos
datados 10 de maio de 2022, e constantes do edital nº 30 datado de 30 de maio 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. 33/2022 Certidões
NOME: Sara Cristina André dos Santos
PEDIDO: Certidão de compropriedade
LOCAL: Quinta do Reboleiro
DESPACHO: Datado de 10/05/2022 – Deferido
PROCESSO N. 30/2022 Certidões
NOME: Noémia Costa de Carvalho
PEDIDO: Certidão de confrontações
LOCAL: Rua da Cancela - Caria
DESPACHO: Datado de 10/05/2022 – Deferido
PROCESSO N. 31/2021
NOME: Vero Green, S.A
PEDIDO: Trabalhos de remodelação de terrenos para colocação de infraestruturas
territoriais de produção de energia solar – Central fotovoltaica em regime de unidade de
pequena produção
LOCAL: Vale da Sobreira/Lage da Fidalga - Belmonte
DESPACHO: Datado de 10/05/2022 – Deferido – Aprovação Final
PROCESSO N. 36/2021
NOME: Tânia Filipa Alves Carvalho Fonseca e Anabela Rabaça Alves Carvalho
PEDIDO: Construção de piscina e muro de vedação
LOCAL: Rua dos Eucaliptos - Caria
DESPACHO: Datado de 10/05/2022 – Deferido – Aprovação Final Condicionada
PROCESSO N. 7/2022
NOME: João Pedro Estevão Monteiro
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PEDIDO: Construção de moradia unifamiliar
LOCAL: Sítio do Carcavão, Lote 12 - Belmonte
DESPACHO: Datado de 10/05/2022 – Deferido – Aprovação da Arquitetura
PROCESSO N. 72/2022 Vários
NOME: Maria Odete Mendonça Robalo da Silva
PEDIDO: Ocupação da via pública com esplanada
LOCAL: Largo Afonso Costa, nº 15 - Belmonte
DESPACHO: Datado de 10/05/2022 – Deferido
PROCESSO N. 6/2022 IP
NOME: Elisabetta Chiappa
PEDIDO: Obras de reabilitação, ampliação e alteração de uso de três palheiros, para
edificações existentes
LOCAL: Sítio Chão da Eira – Quinta do Monte - Maçainhas
DESPACHO: Datado de 10/05/2022 – Deferido
A Câmara tomou conhecimento.
B.2) CONCURSO PÚBLICO: “ÁREA DE ACOLHIMENTO E DINAMIZAÇÃO
EMPRESARIAL DE BELMONTE – AADEB
- RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:
- UNIFORMIZAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO;
- NOMEAÇÃO DO JÚRI E DO GESTOR DO CONTRATO
A Câmara ratificou os despachos proferidos pelo Senhor Presidente, relativos à
uniformização da designação do procedimento e da nomeação do júri do procedimento
e do gestor do contrato.
B.3) CONCURSO PÚBLICO: “RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA
TORRE CENTUM CELLAS: CONSERVAÇÃO E RESTAURO”
- NOMEAÇÃO DO JÚRI E DO GESTOR DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO
DE DESPACHO
A Câmara ratificou o despacho proferido pelo Senhor Presidente, relativo à
nomeação do júri do procedimento e do gestor do contrato.
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APROVAÇÃO DA ATA
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 16:30 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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