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Ata número dezasseis
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BELMONTE, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE JULHO DE DOIS MIL E
VINTE E DOIS
Ao vigésimo primeiro dia do mês de julho 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 Vice-Presidente Paulo
Gabriel Esteves Borralhinho, estando presentes 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 Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Dr. António Pinto Dias
Rocha, não esteve presente na reunião por se encontrar de férias.
A) UNIDADE TÉCNICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA
A.1.) Aprovação da Ata da Reunião da Câmara Municipal, realizada em 7 de julho de
2022
A.2.) Período Antes da Ordem do Dia
A.3.) Período da Ordem do Dia
A.3.1.) Ratificação da Informação n.º 043/GAS/22 - Férias Aquáticas 2022
A.3.2.) Casa do Benfica - Apoio Torneio Vera Cruz
A.3.3.) Ratificação de Protocolo Nadadores Salvadores
A.3.4.) Freguesia de Maçainhas – Apoio para beneficiação da Casa dos Popós
A.3.5.) EMPDS Belmonte EM – Adiantamento por conta de prejuízos
A.3.6.) União Desportiva Cariense – Pedido de apoio a Arraial Popular

B) DIVISÃO TÉCNICA MUNICIPAL DE PLANEAMENTO, OBRAS E
URBANISMO
B.1) Decisões Tomadas ao Abrigo da Delegação de Competências;
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A) UNIDADE TÉCNICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA
A.1) – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,
REALIZADA EM 7 DE JULHO DE 2022
A Câmara Municipal de Belmonte, deliberou aprovar pelos Senhores Vereadores
presentes na última reunião, a Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal, que teve
lugar em 7 de julho de 2022.
A.2) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Dr. Paulo Gabriel
Esteves Borralhinho, tomou a palavra e apresentou a sua intervenção que se transcreve
integralmente.
“Já iniciamos as reuniões com a escola e comissão de pais para preparar o
arranque do próximo ano letivo, no seguimento das decisões tomadas na última reunião
do executivo. Estando agendada reunião do Conselho Municipal de Educação para o
próximo dia 28.
No seguimento da vaga de calor e da colocação do país em estado de alerta, no
passado dia 11 foi efetuada a reunião da Comissão de Proteção Civil Municipal, onde se
delineou a estratégia de modo a manter todos os intervenientes em prontidão para
qualquer eventualidade.
Infelizmente 3 dias depois ouve um reacendimento no Colmeal da Torre que
obrigou a que esses meios tivessem que ir para o terreno, o que veio demonstrar a
necessidade que temos que estar sempre preparados, já que a pronta resposta dos meios
humanos e de maquinaria, fez com que o controlo do incêndio fosse feito com relativa
rapidez e sem alastrar para perto das habitações.
Na semana anterior tinha deflagrado o incêndio do lado da Guarda e que
rapidamente chegou a Maçainhas, e Colmeal da Torre, quero aproveitar para agradecer
o empenho dos Bombeiros Voluntários de Belmonte e todas as outras corporações do
país que vieram ajudar. Às Juntas de Freguesia que andaram a apoiar no terreno, o Hugo
Adolfo que foi incansável o Carlos Teixeira, que encontrei literalmente a apagar o fogo
em Maçainhas, ao Sr. Luís Adolfo que mesmo não sendo na sua freguesia fez questão
em vir apoiar os colegas.
Também com alimentação e bebidas as empresas e a tantas e tantos anónimos
que também quiseram ajudar.
Uma palavra de enorme agradecimento ao CCDR Colmeal da Torre e ao Centro
Social e Paroquial Coração de Maria, que disponibilizaram uma quantidade enorme de
voluntários que trabalharam 24 sobre 24 para permitir que todos os bombeiros tivessem
um local onde comer e descansar. Foram incansáveis na ajuda. Por isso em meu nome e
em nome do Município, Muito Obrigado a Todos.

21-07-2022

426

Também quero falar duma questão que tem dado alguma celeuma, que é a
questão do ar condicionado nos Centros de Saúde de Belmonte e Caria.
Relativamente ao de Belmonte, a avaria deveu-se a última trovoada que queimou
um componente do quadro elétrico que suporta o AVAC. A situação foi logo tratada, no
entanto o componente em causa teve que ser encomendado, já que é uma peça
industrial, e a situação foi resolvida na segunda-feira.
Quanto ao Centro de Saúde de Caria, o problema dos equipamentos de ar
condicionado já vem de anos anteriores, no início deste ano tínhamos visto que o
inverno estava a ser complicado para os utentes e funcionários, já que os aquecedores
ligados provocavam sobrecarga na rede elétrica chegou-se então à conclusão que só se
resolveria com a mudança total de equipamentos que já foi efetuada, estando o
problema resolvido para o verão e o inverno.
Aproveito para informar que amanhã será também colocado 1 aparelho de Ar
condicionado no Julgado de Paz, sendo que ainda não irá resolver todas a s necessidades
do espaço, mas estamos a trabalhar para que isso aconteça com a maior brevidade
possível.
Uma palavra sobre a PT281 que deveria ter início hoje com saída do Castelo,
uma prova emblemática de Trail e que espero sinceramente possa voltar ainda melhor
em 2023, mas que dado às contingências impostas este ano não se irá realizar.
Também informar que foi assinado na passada Sexta-Feira um memorando de
entendimento entre a UBI e as 4 autarquias de Belmonte, Fundão, Covilhã e Manteigas.
Para iniciar o estudo do parque habitacional e das infraestruturas de apoio à população.
As conclusões irão contribuir para apoiar esses Municípios nas ações e estratégias de
resposta à necessidade de atração de empresas de base tecnológica, como já acontece
em Belmonte com a WIT Software.”
O senhor Vereador Carlos Afonso tomou a palavra para dizer que já se notam
nos jardins e na limpeza dos espaços públicos, melhorias significativas, pois estes
estiveram abandonados quase durante dois meses, hoje já se nota o pessoal da empresa a
quem esse serviço está adjudicado na rua, coisa que não se viu nesse espaço de tempo,
esse o motivo de abandono a que chegaram certos espaços, estes necessitam de
cuidados todos os dias.
Solicitou ainda um esclarecimento do senhor vice-presidente, afirmando que não
podia esperar que estivesse presente o senhor presidente, por isso pediu que fosse ali
dito publicamente quantas vezes já tinha solicitado pelouros, isto para acabar de vez
com as afirmações de um órgão de comunicação que afirma que todos os vereadores se
tinham disponibilizado para assumir pelouros, o que não corresponde à verdade,
disponibilizar para colaborar não é pedir pelouros. Assim como afirmou estar sempre
disponível quando for solicitada a sua colaboração.
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O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Dr. Paulo Gabriel
Esteves Borralhinho, retomou novamente a palavra e frisou que o Senhor Vereador
Carlos Afonso, apenas se tinha disponibilizado para colaborar no que fosse necessário
para ajudar, pelo que nunca tinha solicitado que lhe fossem atribuídos pelouros.
O Senhor Vereador Carlos Afonso retomou a palavra e referiu que não tem nada
contra a quem pede pelouros, uma vez que cada um responde por si. Todavia, já tinha
tido a experiência de quatro anos com pelouros, onde até tinha sido Vereador a tempo
inteiro sem ganhar qualquer remuneração, tendo para isso solicitado na altura à sua
entidade patronal para trabalhar no turno da noite. Porque como aceitou pelouros tinha
que se empenhar, uma vez que não sabe trabalhar de outra forma.
Aludiu ainda que existe uma situação que o chateia profundamente, situação
essa que vai ao encontro de um órgão de comunicação social, que refere que os
Vereadores da oposição se disponibilizam para pelouros.
Prosseguiu lamentando o facto de esse órgão de comunicação não estar presente
na reunião. Referindo que esse jornalista se aproveita de tudo para achincalhar a sua
pessoa. Contudo, não se importa que o chamem de comunista, pois identifica-se com o
partido comunista, muito embora não seja militante do partido. Apenas não aceita que
ninguém achincalhe o seu nome com o título de comunista no tom jocoso, porque não
se referem aos outros vereadores da mesma forma. Pede que o ignore como o ignorou
na campanha eleitoral e assim fico satisfeito, embora tenha consciência que isso é pedir
muito. Por último, solicitou que lhe fosse dado o recado.
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Dr. Paulo Gabriel
Esteves Borralhinho, retomou a palavra e agradeceu ao Senhor Vereador José Mariano,
por ter ido com ele para o combate ao fogo, pois tinha sido uma mais-valia, uma vez
que o Vereador conhece muito bem o terreno e os procedimentos a tomar.
O Senhor Vereador José Mariano, tomou a palavra saudou os presentes e
agradeceu as palavras proferidas pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal.
Seguidamente enviou uma palavra muito especial para todos os Bombeiros Voluntários
do Concelho, do Distrito, do País, bem como a todas as restantes Forças que têm
colaborado no combate aos incêndios florestais. Deixando assim, o seu mais sincero
reconhecimento e admiração a todos estes Homens e Mulheres que tentam defender por
todos os meios as pessoas e os seus bens.
Desejou uma rápida recuperação aos Bombeiros feridos e lamentou a morte de
Civis e do Piloto falecido no combate ao incêndio florestal.
Também deixou uma palavra de agradecimento à sociedade civil que tem
colaborado nas mais diferentes maneiras deste flagelo.
Continuou dando nota que tem percorrido o Concelho de Belmonte e que tem
observado um constante rebentamento das condutas, devido ao facto de as mesmas já se
encontrarem desgastadas/velhas, pelo que sugeriu que o Município de Belmonte tratasse
dessa situação o quanto antes.
Relativamente às estradas, referiu que o Município ainda tinha estradas por
arranjar. Todavia, já tinha transmitido em reuniões anteriores que antes de se arranjar as
estradas tem que se arranjar primeiro as condutas danificadas.
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Aludiu que tinha ficado muito agradado com a intervenção inicial do Senhor
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Dr. Paulo Gabriel Esteves
Borralhinho, uma vez, que o mesmo tinha feito uma explanação dos assuntos que
tinham sido tratados entre a última reunião e a presente. Pelo que no seu entendimento é
assim que um Presidente deve proceder, sendo que neste caso tinha sido o VicePresidente.
Prosseguiu e apresentou a sua intervenção que se transcreve integralmente.
“Esclarecimento
Ao longo destes últimos tempos tem sugerido informações, no sentido de saber
se eu José Mariano da Câmara Municipal de Belmonte eleito pelas listas do PSD,
exerço atualmente funções na qualidade de Vereador Independente.
Claro que não sou independente, porque prezo e respeito todos os eleitores deste
Concelho, independentemente de terem ou não votado na lista que integrava. Sou
oposição, mas uma oposição construtiva, votando sim, em todas as propostas que
entendo serem válidas para o Concelho. Direi não, ou me abstenho, quando em meu
entender elas não servem os interesses do Concelho.
Mas será que nos últimos 9 meses de mandato sempre votei de uma forma
correta e consciente, indo ao encontro dos munícipes que em mim acreditaram? Tenho a
plena consciência que não. As inúmeras abordagens que me foram feitas a determinada
altura foram a prova mais que evidente que algo esteve errado em mim. É verdade que
no início do mandato, e penso que o disse em reunião pública, que o meu partido a
partir de 28 de setembro era o progresso e desenvolvimento do Concelho de Belmonte,
estando disponível para colaborar em tudo o que me fosse solicitado de forma gratuita.
Das duas reuniões que ocorrem mensalmente e como oposição, tenho alertado
para anomalias que vou detetando, sugerindo a implementação de novas medidas,
participar em atos públicos quando informado, e aprovar ou rejeitar propostas ou
documentos quando presentes às reuniões de Câmara. Estes são os 4 pontos de
obrigação que um Vereador da oposição em meu entender deve ter, já que o Senhor
Presidente da Câmara tem delegação de competências e por força da lei pode resolver,
muitos dos assuntos que não vão a reunião.
O Jornal Correio de Caria na sua última edição referia: VEREADORES DA
OPOSIÇÃO DISPONIBILIZAM-SE PARA PELOUROS. Depois refere: de forma mais
ou menos explicita já todos os Vereadores da oposição manifestaram a sua
disponibilidade ao Presidente da Câmara para aceitar pelouros, se ele lhe os quiser
confiar. Nunca solicitei nenhum pelouro, fique bem claro, apenas referi que estava
disponível para colaborar de forma gratuita em tudo o que fosse necessário, o que é bem
diferente. Tenho a certeza que o Senhor Presidente da Câmara dispõe de todos os
ingredientes para desempenhar o seu atual mandato com sucesso, dada as boas relações
que mantem com o Governo, e alguns dos seus Ministros, dispõe do PRR e de outros
instrumentos com possibilidade de fazer várias candidaturas a diversas obras, para que
em 2025 quando este executivo terminar o seu mandato, possamos dizer valeu a pena, e
foi dado um passo em frente no progresso e desenvolvimento deste Concelho. Se tal não
acontecer, o próximo Executivo 2026 a 2030, pode vir a ter certas dificuldades na
recuperação de um Concelho com boas perspetivas de futuro, na fixação dos nossos
jovens, e para quem aqui reside. Quero acreditar, mas é preciso trabalhar muito e bem,
sabendo que o interior do País é muitas vezes esquecido. Só com muita força junto do
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poder central, e também com as nossas iniciativas podemos ter em 2030, um Concelho
mais próspero.
Espero de uma forma simples ter dado a conhecer a minha forma de estar na
política, e dar a minha opinião sobre o futuro deste Concelho. Todos desejamos um
Concelho mais atrativo, havendo a necessidade imperiosa além de outras, de aumentar o
parque habitacional com boas condições de habitabilidade para fixar pessoas, e na
criação de novas ofertas de emprego, fatores importantes para o desenvolvimento do
Concelho.”
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Dr. Paulo Gabriel
Esteves Borralhinho, retomou a palavra e em resposta ao Senhor Vereador José
Mariano, relativamente às condutas da água, referiu que o Município tem esse
conhecimento, sabendo também que é necessário procede-se à substituição dessas
mesmas condutas.
Informou que na última reunião da CIMBSE em Almeida, se tinha falado da
possibilidade de se solicitarem apoios para essa situação. Asseverando que o Município
de Belmonte vai estar atento aos apoios que possam surgir, a fim de o Município poder
apresentar candidaturas.
No que se refere aos pelouros, mencionou que os mesmos ficaram apenas sob a
alçada do Senhor Presidente da Câmara Municipal e de si, uma vez que não existiu
separação dos mesmos. Tendo ficado decidido entre ambos que estariam os dois com
todos os pelouros, sendo que até ao momento está a funcionar bastante bem.
O Senhor Vereador André Reis, tomou a palavra e cumprimentou os presentes.
Seguidamente saudou os Bombeiros Voluntários de Belmonte e os Bombeiros em geral,
pelo que tem sido a atuação dos mesmos no combate a este flagelo que já é anual, mas
que este ano nos assola novamente de uma maneira mais intensa.
Deixou também uma palavra de solidariedade para com a família do falecido
Comandante Piloto André Serra, no combate ao fogo em Vila Nova de Foz Côa.
Prosseguiu questionando se tinha havido a possibilidade de se aferir umas das
questões de que se tinha debatido na última reunião de Câmara Municipal,
nomeadamente a questão dos cartazes de propaganda política, uma vez que quando se
dirigia para a presente reunião, tinha deparado novamente com um cartaz que no seu
entendimento não respeitava o Regulamento aprovado. Pelo que mencionou que seria
conveniente perceber se tinha existido algum desenvolvimento ou não sobre esta
situação.
Referiu também que tinha abordado na última reunião privada da Câmara
Municipal, a questão dos pelouros e o que foi dito a seu respeito na última reunião da
Assembleia Municipal. Salientando que o Vereador André Reis, foi candidato a cabeça
de lista de uma candidatura nas últimas autarquias e então eleito por direito próprio não
dependendo de nenhum partido de exercer o mandato ou deixar de exercer, nesse
sentido é mais que obvio que o mandato é para cumprir e que não irá abdicar deste
mandato a favor de ninguém.
Continuou mencionando que este mandato será cumprido tendo sempre em
conta o progresso e o desenvolvimento do Concelho de Belmonte, porque se existe uma
ponte que os une a todos, seja desde o Senhor Vereador Carlos Afonso, até ao Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, é precisamente a vontade de progresso e
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desenvolvimento do Concelho, portanto a última finalidade será sempre essa.
Frisou ainda que o Vereador André Reis, também sempre se mostrou disponível
para ajudar e para colaborar com o Município, parecendo-lhe que reduzir esta discussão
a uma questão de pelouros, ou colaboração a tempo inteiro, a meio tempo, remunerado
ou não remunerado é uma perca de tempo, pelo que não se está a discutir nada em
concreto. Esperando assim sinceramente que a este respeito e a respeito dos ataques
pessoais que digam respeito à sua pessoa e até mesmo ao dos outros membros do
Executivo da Câmara, que a última Assembleia Municipal, tenha sido o último
momento em que existiu uma situação destas, porque da sua parte não irá tolerar mais,
sendo que na última reunião privada tinha anunciado, pelo que dizia novamente hoje em
público, que vai fazer um requerimento ao Senhor Presidente Da Assembleia Municipal,
a solicitar um extrato da ata, nomeadamente no que diz respeito às declarações a seu
respeito e que irá juntamente com o seu advogado verificar se existe base para remeter
as declarações que foram proferidas para o Ministério Público ou não.
Aludiu ainda que para todos os efeitos, isto era uma discussão que não levava a
lado nenhum. Entendendo que tanto a bancada do PSD, como as restantes bancadas,
devem ter um objetivo único que é o mesmo objetivo deste Executivo da Câmara, que é
o progresso e desenvolvimento do Concelho de Belmonte.
Terminou referindo que neste sentido espera que tenham sido as últimas
declarações que fez a este respeito.
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Dr. Paulo Gabriel
Esteves Borralhinho, retomou a palavra e referiu que relativamente à colocação dos
cartazes, os mesmos ainda se mantêm colocados, pelo que vai solicitar ao Senhor
Engenheiro Carlos Simões, que junto do fiscal do município vejam essa situação.
INTERVENÇÕES DO PÚBLICO:
Estando presente na reunião de Câmara, a Dona Graça Amaro, solicitou a
palavra e questionou o Senhor Vice-Presidente, Paulo Gabriel Esteves Borralhinho, se o
merchandising da EMPDS Belmonte EM, dava lucro.
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Gabriel Esteves
Borralhinho, tomou a palavra e informou que à partida dava lucro, contudo só quando
da apresentação do relatório extraordinário é que se poderá verificar essa situação.

A.3.) PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
A.3.1.) RATIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO N.º 043/GAS/22 - FÉRIAS
AQUÁTICAS 2022
Foi presente à reunião de Câmara, pelo Gabinete Ação Social da Autarquia, para
ratificação a Informação N.º 043/GAS/2022 Férias Aquáticas. Sendo que à semelhança
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dos anos transatos o Município de Belmonte organiza as Férias Aquáticas, que se
realizam nas Piscinas Municipais de Caria e de Belmonte, atividade essa que se destina
a todas as crianças que queiram participar com idades compreendidas entre os 3 anos e
12 anos de idade. Pelo que, no presente ano, nas Piscinas Municipais de Caria essa
atividade irá decorrer entre os dias 04 a 15 de julho de 2022 e nas Piscinas Municipais
de Belmonte entre os dias 18 a 29 de julho de 2022.
O transporte das crianças, tal como nos anos anteriores, será realizado pelos
veículos Municipais.
DELIBERAÇÃO
A Câmara Municipal de Belmonte, deliberou por unanimidade, ratificar a
Informação N.º 043/GAS/22 - Férias Aquáticas 2022, com a atualização para um
novo valor de 3.551,20€ + IVA.
A.3.2.) CASA DO BENFICA - APOIO TORNEIO VERA CRUZ
Foi presente pela Casa do Benfica de Belmonte, datado de 20 de junho de 2022,
o pedido de atribuição de subsídio para o torneio Vera Cruz.
O Senhor Vereador Carlos Afonso tomou a palavra e referiu que se deve de uma
vez por todas definir o regulamento de apoio às coletividades, porque no seu ponto de
vista está-se a brincar com o apoio a estas, daí não concordar com estes apoios
extraordinários.
Mencionou que sendo ele dirigente associativo, e dado que também já tinha
realizado bastantes torneios, sabe muito bem que a realização dos torneios é uma forma
habilidosa e muito trabalhosa de se ir buscar fundos. Dando o exemplo da Associação
Desportiva de Belmonte, que até à data não deve nada a ninguém, situação essa que se
deve aos fundos que guardou desses torneios que realizou.
Asseverou que se a Casa do Benfica, solicitasse o apoio de um trofeu, até
entenderia, agora um apoio financeiro para um torneio, isso já não entende.
Aludiu que tem conhecimento que o Senhor Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Dr. Paulo Gabriel Esteves Borralhinho, está a trabalhar na formulação de um
regulamento que defina de uma vez por todas quais os tipos de subsídios e quais os
valores a atribuir às coletividades. Contudo enquanto esse regulamento não for
aprovado, é contra a qualquer apoio suplementar às coletividades.
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Gabriel Esteves
Borralhinho, tomou a palavra e deu nota que este ano de 2022, o Município de
Belmonte ainda não tinha dado qualquer tipo de subsídio às coletividades. Sendo que ao
atribuir-se algum apoio monetário antes, aquando da atribuição do subsídio o Município
de Belmonte, irá ter em consideração os valores extraordinários que já foram dados até
ao momento.
O Senhor Vereador Carlos Afonso, retomou a palavra e questionou o Senhor
Vice-Presidente da Câmara Municipal, se este apoio para o torneio e o outro apoio já
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atribuído à Casa do Benfica, seria por conta do possível subsídio que venha a receber.
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Gabriel Esteves
Borralhinho, retomou a palavra e informou o Senhor Vereador Carlos Afonso, que
quando for feita a distribuição dos valores às coletividades, o Município de Belmonte,
irá ter em conta o apoio que já foi dado e o apoio que ainda não foi dado.
Sendo assim o Vereador Carlos Afonso afirmou que como um voto de confiança
no Senhor Vice-presidente se iria abster, neste apoio à Casa do Benfica, ficando à
espera do regulamento.
DELIBERAÇÃO
Após alguma troca de impressões, a Câmara Municipal de Belmonte deliberou
aprovar, com os votos favoráveis do Senhor Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Dr. Paulo Borralhinho e dos Senhores Vereadores André Reis e José
Mariano e a abstenção do Senhor Vereador Carlos Afonso, o pedido de apoio para
o Torneio Vera Cruz – Casa do Benfica, no valor de 500,00€ (quinhentos euros).
A.3.3.) RATIFICAÇÃO DE PROTOCOLO NADADORES SALVADORES
Foi presente à reunião, para ratificação, o Protocolo de Colaboração Nadadores
Salvadores entre o Município de Belmonte e a Orla Periférica Associação de
Nadadores-Salvadores do Interior, cujo o objeto é a prestação de serviços de NadadoresSalvadores para as Piscinas Municipais de Belmonte e Caria para a época balnear de
2022.
DELIBERAÇÃO
A Câmara Municipal de Belmonte, deliberou aprovar por unanimidade, a
ratificação do Protocolo Nadadores Salvadores.
A.3.4.) FREGUESIA DE MAÇAINHAS – APOIO PARA BENEFICIAÇÃO DA
CASA DOS POPÓS
Foi presente pela Junta de Freguesia de Maçainhas, datado de 21 de setembro de
2021, o pedido de apoio para o pagamento do fornecimento e aplicação de janelas e
portas em alumínio lacado branco para o edifício “Casa dos Popós” em Maçainhas, no
valor de 5.416,77€ (cinco mil quatrocentos e dezasseis euros e setenta e sete cêntimos),
com IVA incluído.
O Senhor Vereador Carlos Afonso, tomou a palavra e referiu que este protocolo
já vinha do anterior Executivo da Junta de Freguesia de Maçainhas, tendo sido esta obra
uma grande bandeira da Junta de Freguesia anterior. Pelo que não entende o porquê de
estar agora a solicitar ao Município o pagamento dessa despesa.
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Gabriel Esteves
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Borralhinho, tomou a palavra e informou que a Casa dos Popós, pertence à Câmara
Municipal de Belmonte.
O Senhor Vereador Carlos Afonso, retomou a palavra e referiu que desconhecia
tal facto. Contudo se a Casa dos Popós, pertencia à Câmara Municipal de Belmonte,
deveria ser o Município a suportar a despesa.
DELIBERAÇÃO
A Câmara Municipal de Belmonte, deliberou aprovar por unanimidade, o
pagamento do fornecimento e aplicação de janelas e portas em alumínio lacado
branco para o edifício “Casa dos Popós” em Maçainhas, no valor de 5.416,77€
(cinco mil quatrocentos e dezasseis euros e setenta e sete cêntimos), com IVA
incluído.
A.3.5.) EMPDS - BELMONTE EM - ADIANTAMENTO POR CONTA DE
PREJUÍZOS
Foi presente pela EMPDS - BELMONTE EM, datado de 11/07/2022, o pedido
de adiantamento da cobertura do prejuízo relativo a 2021, no valor de 18.000€ (dezoito
mil euros), para pagamento de vencimentos e impostos.
O Senhor Vereador Carlos Afonso neste ponto salientou, que embora saiba que é
obrigação do município fazer esta injeção de fundos na EMPDS, para cobrir os
prejuízos que esta empresa teve durante a pandemia, assim como pagar a tempo e a
horas os salários, mas salientou que já vai sendo tempo de esta empresa fornecer os
resultados da retoma, isso é muito importante para se poder fazer uma avaliação da
situação financeira da empresa.
DELIBERAÇÃO:
A Câmara Municipal de Belmonte, deliberou aprovar por unanimidade o
adiantamento para cobertura do prejuízo relativo a 2021, no valor de 18.000€
(dezoito mil euros), da EMPDS – BELMONTE, E.M.
A.3.6.) UNIÃO DESPORTIVA CARIENSE – PEDIDO DE APOIO A ARRAIAL
POPULAR
Foi presente pela União Desportiva Cariense, datado de 13 de julho de 2022, o
pedido de apoio para o arraial popular no dia 29 de julho de 2022, pelas 22 Horas, junto
ao Pavilhão Municipal de Caria.
DELIBERAÇÃO
A Câmara Municipal de Belmonte, deliberou que o Ponto A.3.6) União Desportiva
Cariense – Pedido de apoio a Arraial Popular, irá ser retirado da ordem de
trabalhos e que irá para a próxima reunião de Câmara.
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B) DIVISÃO TÉCNICA MUNICIPAL DE PLANEAMENTO, OBRAS E
URBANISMO:
B.1) DECISÕES
COMPETÊNCIAS

TOMADAS

AO

ABRIGO

DA

DELEGAÇÃO

DE

O Senhor Vice Presidente informou a Câmara de que por seus despachos datados de 30
de junho, e de 1 e 6 de julho de 2022, e constantes dos editais nºs 43, 44 e 45, datados
de 1, 4 e 8 de julho 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. 44/2022 Certidões
NOME: Maria da Piedade Fernandes Saraiva
PEDIDO: Certidão em como prédio não possui edificação
LOCAL: Lage do Ruivo - Caria
DESPACHO: Datado de 01/07/2022 – Deferido
PROCESSO N. 53/2022 Certidões
NOME: Multipreço - Brindes Promocionais Lda.
PEDIDO: Certidão de Construção anterior ao RGEU
LOCAL: Panasco - Caria
DESPACHO: Datado de 01/07/2022 – Deferido
PROCESSO N. 55/2022 Certidões
NOME: Fernando Soares da Costa
PEDIDO: Certidão de Construção anterior ao RGEU
LOCAL: Forninhos - Maçainhas
DESPACHO: Datado de 01/07/2022 – Deferido
PROCESSO N. 20/2022
NOME: Jorge Manuel da Costa Proença
PEDIDO: Construção de moradia unifamiliar
LOCAL: Broco ou São Marcos, Lote 13 - Caria
DESPACHO: Datado de 30/06/2022 – Admitido
PROCESSO N. 7/2022
NOME: João Pedro Estevão Monteiro
PEDIDO: Construção de moradia unifamiliar
LOCAL: Loteamento do Carcavão, Lote 12 - Belmonte
DESPACHO: Datado de 30/06/2022 – Deferido – Aprovação Final
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PROCESSO N. 36/2018
NOME: Nuno Filipe da Silva Fernandes Palha
PEDIDO: Prorrogação de Alvará de Licença de Construção
LOCAL: Rua da Fonte Grande - Belmonte
DESPACHO: Datado de 01/07/2022 – Deferido
PROCESSO N. 19/2021
NOME: Gerard Françoise Chappé
PEDIDO: Emissão de Alvará de Licença de Construção
LOCAL: Bouzieiro - Belmonte
DESPACHO: Datado de 01/07/2022 – Deferido
PROCESSO N. 58/2022 Certidões
NOME: António Pinto Dias Rocha
PEDIDO: Certidão de Construção anterior ao RGEU
LOCAL: Ginjal - Belmonte
DESPACHO: Datado de 06/07/2022 – Deferido
PROCESSO N. 25/2022 Vistoria
NOME: Alexandre dos Santos Mendes - CCH
PEDIDO: Emissão de Autorização de Utilização
LOCAL: Rua do Bairro de Santa Ana, nº 19 A - Caria
DESPACHO: Datado de 06/07/2022 – Deferido
A Câmara tomou conhecimento.

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 Vice-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 Vice-Presidente
O Chefe da UTMA
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