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Ata número dezoito 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BELMONTE, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE AGOSTO DE DOIS MIL E 
VINTE E DOIS 
 

Ao décimo oitavo dia do mês de agosto 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, 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 da Câmara Municipal de Belmonte, Dr. Paulo Gabriel 

Esteves Borralhinho, 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 4 de agosto de 
2022 
 
A.2.) Período Antes da Ordem do Dia 
 
A.3.) Período da Ordem do Dia 
 
A.3.1.) Ratificação de Termo de Adesão à Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora 
(RAID) 
 
B) DIVISÃO TÉCNICA MUNICIPAL DE PLANEAMENTO, OBRAS E 
URBANISMO 
 
B.1) Decisões Tomadas ao Abrigo da Delegação de Competências; 
 
B.2) Informação Prévia para Construção de Moradia Unifamiliar – Vinha do Frei ou 
Lage da Sobreira - Belmonte Gare – União de Freguesias de Belmonte e Colmeal da 
Torre 
- Miguel Fernandes Pimentel 
 
A) UNIDADE TÉCNICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA 
 
A.1) – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, 
REALIZADA EM 4 DE AGOSTO 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 4 de agosto de 2022. 
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A.2) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Dr. António Pinto Dias 
Rocha, tomou a palavra e referiu que a situação dos incêndios da “Serra da Estrela” era 
preocupante, uma vez que se tinham prolongado para a encosta de Vale Formoso e 
Aldeia de Souto, sendo que o mesmo já vinha de Valhelhas. Todavia, este 
reacendimento surgido na segunda feira (15/08/2022), tinha chegado infelizmente ao 
Concelho de Belmonte, mais propriamente entre as localidades de Gaia e do Colmeal da 
Torre. Felizmente e devido à prontidão dos bombeiros, dos meios aéreos e da GNR, o 
incêndio foi resolvido da melhor forma. Tendo agradecido aos responsáveis da Proteção 
Civil, aos Bombeiros, à GNR, ao Gabinete de Comunicação Social do Município e à 
população pelo trabalho desenvolvido. 

Saudou também a organização da Feira Medieval 2022 e que esta na sua opinião 
tinha corrido bastante bem e ultrapassado as expetativas em termos de visitantes. 

Prosseguiu dando nota que tinha convidado um especialista nesta área para se 
saber mais ou menos qual o número de visitantes que tinham estado nesse fim de 
semana na Feira Medieval em Belmonte, e que o mesmo tinha apontado para os cento e 
quarenta e os cento e quarenta e cinco mil visitantes. Aludindo que não sabe se 
realmente foram tantos os visitantes que estiveram presentes na Feira. Contudo achou 
que foi bastante positivo, uma vez que estiveram na Feira mais de cem mil visitantes, 
números que são semelhantes às edições anteriores. Lamentou o facto de na segunda 
feira e último dia da Feira Medieval, não ter corrido tão bem devido ao facto do 
incêndio ocorrido na região/concelho. 

Na sua opinião as pessoas tinham-se divertido e participado. 
Continuou saudando os habitantes do Concelho de Belmonte que se quiseram 

associar à Feira Medieval e aos seus desfiles, tendo na sua opinião existido personagens 
bastante interessantes no desfile e que até as mesmas tinham tido o cuidado na escolha 
das suas próprias roupas, dando como exemplo o do Senhor Diretor do Jornal de Caria e 
da sua esposa. Estando assim todos os participantes de parabéns. 

Deu também conhecimento que no dia anterior tinha sido contactado pela Exma. 
Senhora Diretora Regional do Centro do Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF), Engª Fátima Araújo Reis, no sentido de saber se o Município de 
Belmonte se encontrava disponível, para realizar um encontro alargado com as Câmara 
Municipais do interior mais propriamente com as que se encontram junto à Serra da 
Estrela, a fim de se fazer um ponto de situação sobre os incêndios que ocorreram nessa 
região. Esta reunião ficou prevista para o dia 19/08/2022, em Belmonte pelas 11H00. 

Por fim, deu ainda nota que no dia 2/09/2022, se irá realizar na Comunidade 
Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) uma reunião com a Exma. 
Senhora Ministra da Coesão Territorial e com os Municípios, sobre a temática dos 
incêndios, desejando que nessa mesma reunião se aborde os vários projetos que possam 
existir para a região e a concretização dos mesmos para o futuro. 

 
O Senhor Vereador José Mariano, tomou a palavra e saudou os presentes. 

Seguidamente, referiu que embora tivesse havido menos expositores e menos atividades 
na Feira Medieval, tanto no sábado como no domingo tinha havido um enorme número 
de pessoas na feira. Notando que na segunda feira se tinha verificado menos gente, facto 
esse que muito provavelmente foi devido aos incêndios e ser o términus da feira. 
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Sugeriu que no próximo ano, as barracas dos expositores fossem substituídas, 
uma vez que estas já se encontram “fora de época”, dando assim um outro brilho à feira. 

No que diz respeito aos incêndios, aludiu que os mesmos tinham sido uma 
catástrofe, tanto para o País como para o Concelho de Belmonte. 

Alertou o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Dr. António 
Pinto Dias Rocha, para o prejuízo que o incêndio tinha feito na Serra do Colmeal da 
Torre, assim como também de um prejuízo maior na Lameira que pertence ao Concelho 
da Covilhã, mas onde a grande maioria dos seus proprietários são da freguesia do 
Colmeal da Torre e do Concelho. 

Sugerindo ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, que 
transmitisse à Exma. Senhora Ministra da Coesão Territorial, que estas pessoas devem 
ser ajudadas na realidade e não no papel. 

Devido à falta de água alertou novamente para o problema das condutas 
rebentadas, sendo que os funcionários dos serviços externos da Câmara Municipal têm 
sido eficazes e têm logo resolvido os problemas, mas que o mesmo não tem acontecido 
com as Águas de Portugal, dando o exemplo da conduta que rebentou em Caria, que 
teve mais de oito dias para ser arranjada. 

Por último, sugeriu que o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, 
disponibilizasse uma equipa técnica que fiscalizasse os contadores domésticos, pois 
tem-se dito que muita da água doméstica não passa pelos contadores, e que é urgente 
verificar esta situação. 

 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Dr. António Rocha, 

retomou a palavra e referiu que tinha dado ordem à empresa responsável pelas águas 
para proceder à referida fiscalização em conformidade. 

 
O Senhor Vereador Carlos Afonso, tomou a palavra e saudou os presentes. 

Continuou referindo que a Feira Medieval tinha corrido bem, apesar de todas as 
limitações existentes. 

Relativamente ao número de visitantes apontado pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Belmonte, na feira achou um número exagerado. 

 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Dr. António Pinto Dias 

Rocha, tomou novamente a palavra e referiu que confiava nas pessoas que lidavam com 
este tipo de contabilização, não compreendendo onde é que o Senhor Vereador Carlos 
Afonso, se tinha baseado para proferir tais comentários. 

 
O Senhor Vereador Carlos Afonso, retomou a palavra e referiu que também tem 

alguma experiência na contagem e que não lhe tinha parecido que a feira tivesse tido 
tantas pessoas e que o Senhor Presidente escusava bem de fazer os comentários que fez.  

Prosseguiu, mencionando que os espetáculos tinham tido qualidade, contudo 
existiu um único senão, salientando que se deve aprender com os erros, que foi o facto 
de o sistema de som por vezes ter falhado, o que tirou algum brilho aos espetáculos. 
Outro aspeto menos bom, foi a falta de coordenação entre o começo de um e outro e que 
no futuro terá que se pensar numa outra forma de organizar os espetáculos. 

Salientou ser das pessoas menos críticas da Feira Medieval. Todavia é da 
opinião que deveriam ter existido mais animais na feira para as crianças, sendo que os 
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custos não seriam assim tão elevados. Como referiu se feira é medieval, nessa época a 
diversidade de diversão, não tinha muita escolha, era a que a feira apresenta. 

Continuou sugerindo que os espaços utilizados pela Feira Medieval deveriam ser 
bem limpos, salientando até que os espaços mais sujos deveriam ser aspirados, 
nomeadamente a zona da praça e as áreas envolventes ao castelo. 

Relativamente aos incêndios, referiu que nunca na vida, pensou assistir a um 
“espetáculo negativo” em que a parte norte da cova da beira estivesse toda ela a arder e 
em simultâneo e as aldeias envolvidas pelo fogo. 

Salientou que se deve aprender com o ocorrido, frisando que quando o próprio 
por vezes nas reuniões de Câmara parece ser “chato”, quando aborda os problemas da 
limpeza do Concelho, é porque considera que os fogos não se devem combater, devem-
se sim prevenir, pois se todos tiverem esses cuidados com as limpezas das bermas das 
estradas, dos perímetros urbanos, provavelmente se está mais seguro do que se estiver 
com o material combustível abundante como se tem no nosso Concelho. Asseverando 
que felizmente ultimamente foi feito algum trabalho nesse sentido pelo que é de louvar, 
contudo não é o suficiente. É preciso organizar de uma vez por todas, os serviços do 
Município de Belmonte porque este tem os seus próprios meios que podem e devem 
fazer vários serviços nesta área. 

Alertou para o facto, destes incêndios servirem para que se aprenda e que no 
futuro nos previna de outras situações dramáticas que possam surgir. 

Deixou uma palavra de solidariedade para com as populações vizinhas do 
Concelho de Belmonte, nomeadamente Vale Formoso, Aldeia de Souto e em particular 
Gonçalo, porque foi o despojo de uma vida inteira que viram arder de um momento para 
o outro. Porque só quem não trabalha no dia-a-dia, quem não tem o seu pedacinho de 
terreno e quem não passa por esta situação é que não sabe dar valor. Pelo que espera e 
está convicto que algumas medidas iram ser tomadas na medida de atenuar esta situação 
dramática e dolorosa das populações. 

Por fim, e atendendo que o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Belmonte não se encontra na reunião, relembrou a Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Belmonte, que não se esqueçam das pré-primárias do Colmeal da Torre e 
de Caria, uma vez que o mês de setembro está próximo, sendo que é necessário 
proceder às mudanças das escolas pré-primárias. 

 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Dr. António Rocha, 

retomou a palavra e referiu que o assunto referente às pré-primárias está a ser 
acompanhado e tratado pelo Sr. Vice-Presidente Dr. Paulo Borralhinho.  

 
O Senhor Vereador André Reis, tomou a palavra e saudou os presentes. 

Prosseguiu mencionando que a Feira Medieval tinha sido um enorme sucesso e que tem 
todas as condições para continuar a crescer nas próximas edições. Pelo que certamente 
continuará a ser uma grande aposta do Município de Belmonte. Continuou salientado 
que se tinha observado a envolvência por parte da população, assim como da afluência 
que teve, e que claramente é uma aposta a manter. 

Em relação aos incêndios referiu que corrobora com as palavras proferidas pelo 
Senhor Vereador Carlos Afonso, querendo apenas acrescentar mais dois aspetos. Porque 
já dizia Albert Einstein que a definição de loucura é “persistir no erro e esperar 
resultados diferentes”, sendo que se tinha observado claramente que se continua a 
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persistir no erro de que a rede SIRESP funciona, tendo-se também observado em direto 
na televisão que a rede SIRESP não funciona. Logo, perante esta situação há que tomar 
medidas, medidas essas que não podem ser feitas sempre no rescaldo de um grande 
incêndio, ou seja as medidas têm que ser medidas de prevenção, pelo que as mesmas 
têm que ser tomadas no imediato, tem que se pensar agora no que é que se pode fazer na 
prevenção para evitar futuros incêndios destas dimensões. Aludindo que é obvio que vai 
existir sempre incêndios, contudo há que evitar que tomem essas proporções e 
dimensões.  

Asseverou que é mais que obvio que um incêndio que começou às três horas da 
manhã, numa noite de céu claro, onde não existiu qualquer tipo de trovoada/relâmpagos, 
só poderá ter tido uma mão criminosa por detrás. Portanto o Governo Central e a 
Assembleia da República terão que pensar claramente o que é que querem fazer e 
definir medidas claras que demonstrem aos potenciais incendiários que a pena não 
compensa o crime. 

Referiu que os juízes também têm que ter a mão mais dura no que diz respeito à 
aplicação da lei. 

Mencionou que tem que haver um reforço daquilo que são as medidas tomadas, 
achando que nesta época de verão e uma vez que nesta mesmo época existe um maior 
potencial para os incêndios, terá que existir uma maior vigilância nas florestas, uma 
maior atenção nos pontos que são mais vulneráveis e ondem possam surgir incêndios. 
Mencionando que não é que a maior parte desses incendiários não estejam identificados, 
porque alguns já foram várias vezes apanhados quase em flagrante delito e a população 
vai sabendo mais ou menos quem são, por isso há que estar atento. 

Por último, salientou que o Governo deveria investir numa rede efetiva e 
eficiente de vigilância das florestas sobretudo durante o período mais critico que é o 
período do verão. 
 

O Senhor Vereador José Mariano, tomou a palavra e referiu que andou quarenta 
anos nos bombeiros e sempre que existiram catástrofes deste género os nossos 
governantes independentemente do partido político, diziam que havia alterações, sendo 
que até aos dias de hoje poucas alterações houve. Contudo, e pela experiência que tem, 
duvida que existam alterações. 

 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Dr. António Pinto Dias 

Rocha, tomou novamente a palavra e referiu que o Comando Nacional esteve 
centralizado em Belmonte, nesta fase dos incêndios da Serra da Estrela. Nomeadamente 
nos incêndios da Cova da Beira. E que tinha ficado bastante satisfeito e honrado como 
Belmontense por ter presenciado a maneira como todo o Comando Nacional e Regional 
tratou o Ex-Comandante e agora Vereador Senhor José Mariano. O Ex-Comandante 
tinha sido tratado por estas entidades com todo o respeito, amizade e com grande 
carinho. 

Acrescentou ainda que o Senhor Vereador José Mariano, se tinha oferecido para 
ajudar, uma vez que conhece bem as serras em volta devido à sua experiência como 
comandante e como bombeiro que foi durante muitos anos. 
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A.3.) PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
A.3.1.) RATIFICAÇÃO DE TERMO DE ADESÃO À REDE DE APOIO AO 
INVESTIDOR DA DIÁSPORA (RAID) 
 

Foi presente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, datado de 28 de julho 
de 2022, o Termo de Adesão à Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora (RAID). 

O Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID), 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2020, de 18 de agosto, visa 
conferir um acompanhamento mais sistematizado e institucional ao potencial estratégico 
das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro, através de uma abordagem 
integrada, multidisciplinar, abrangente e sustentável. 

Constitui mais um instrumento de afirmação internacional de Portugal e de 
desenvolvimento do tecido económico e empresarial do país e dos seus territórios, bem 
como, de promoção da coesão territorial, combate às desigualdades, e valorização dos 
territórios, em particular, do interior, dos produtos endógenos, permitindo atrair 
investimento e pessoas, e internacionalizar os produtos e serviço. 

É dirigido a emigrantes portugueses e lusodescendentes que queiram investir ou 
alargar a sua atividade económica em Portugal, bem como a empresas nacionais que 
queiram internacionalizar os seus negócios através da diáspora. 

A sua coordenação compete, no nível político, aos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das comunidades portuguesas e da valorização do interior, em 
articulação com as áreas governativas relevantes através da rede de pontos focais. 

Assenta em duas linhas de ação interdependentes: o regresso e/ou o investimento 
da diáspora em Portugal e a promoção das exportações e da internacionalização das 
empresas nacionais através da diáspora. 
 
DELIBERAÇÃO: 
A Câmara Municipal de Belmonte ratificou o Termo de Adesão à Rede de Apoio 
ao Investidor da Diáspora (RAID). 
 
 
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 de 22 
de julho de 2022 e de 2, 4, 10 e 11 de agosto de 2022, e constantes dos editais nºs 50, 
51, 52, 53, 54, 55 e 56,  datados de 1, 4, 5, 10, 11 e 12 de agosto 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 
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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. 70/2022 Certidão  
NOME: João dos Reis Cariano 
PEDIDO: Emissão de certidão de confrontações 
LOCAL: Rua José Luís Rebelo – Malpique 
DESPACHO: Datado de 29/07/2022 – Deferido  
 
PROCESSO N. 29/2022 AU 
NOME: António João Roxo Bica 
PEDIDO: Emissão de Alvará de Licença de Utilização 
LOCAL: Largo do Jacinto nº 5 – Caria  
DESPACHO: Datado de 22/07/2022 – Deferido  
 
PROCESSO N. 48/2021 SP 
NOME: Minutos Rebeldes – Imobiliária S.A. 
PEDIDO: Obras de Conservação em edificação 
LOCAL: Lage do Monte/Bairro de Santo António - Caria 
DESPACHO: Datado de 04/08/2022 – Deferido  
 
PROCESSO N. 13/2022 IP 
NOME: Dinis Alfredo Moreira Costa 
PEDIDO:  
LOCAL: Fonte - Malpique 
DESPACHO: Datado de 02/08/2022 – Deferido  
 
PROCESSO N. 21/2022 SP 
NOME: Maria da Conceição Caetano Henriques - CCH 
PEDIDO: Ocupação da via pública com andaimes 
LOCAL: Rua da Fonte Grande, nº 1 e Rua dos Bombeiros Voluntários - Belmonte 
DESPACHO: Datado de 04/08/2022 – Deferido  
 
PROCESSO N. 71/2022 Certidões 
NOME: Maria Dulce Proença Cariano 
PEDIDO: Certidão de Confrontações 
LOCAL: Rua do Comércio, nº 7 e Rua da Escola, nº 2 - Malpique 
DESPACHO: Datado de 04/08/2022 – Deferido  
 
PROCESSO N. 72/2022 Certidões 
NOME: Maria Dulce Proença Cariano 
PEDIDO: Certidão Toponímica 
LOCAL: Rua da Escola, nº 3 - Malpique 
DESPACHO: Datado de 04/08/2022 – Deferido  
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PROCESSO N. 73/2022 Certidões 
NOME: António Manuel Proença Cariano 
PEDIDO: Certidão Toponímica – artigo 2031 
LOCAL: Rua José Luís Rebelo - Malpique 
DESPACHO: Datado de 04/08/2022 – Deferido  
 
PROCESSO N. 74/2022 Certidões 
NOME: António Manuel Proença Cariano 
PEDIDO: Certidão Toponímica – artigo 2128 
LOCAL: Rua José Luís Rebelo - Malpique 
DESPACHO: Datado de 04/08/2022 – Deferido  
 
PROCESSO N. 75/2022 Certidões 
NOME: António Manuel Proença Cariano 
PEDIDO: Certidão Toponímica – artigo 2193 
LOCAL: Rua José Luís Rebelo - Malpique 
DESPACHO: Datado de 04/08/2022 – Deferido  
 
PROCESSO N. 14/2022 IP 
NOME: Fernando Nogueira Bernardino 
PEDIDO: Viabilidade sobre Construção de Moradia Unifamiliar 
LOCAL: Quinta Branca - Panasco - Caria 
DESPACHO: Datado de 10/08/2022 – Deferido  
 
PROCESSO N. 27/2022  
NOME: Licínio Manuel Vicente Tomás   
PEDIDO: Alteração e ampliação de edificação 
LOCAL: Rua da Fonte Nova n.º 11 em Colmeal da Torre  
DESPACHO: Datado de 10/08/2022 – Projeto de Arquitetura - Deferido  
 
PROCESSO N. 26/2022 C.P. 
NOME: Maria João Monteiro de Carvalho  
PEDIDO: Construção de Moradia Unifamiliar  
LOCAL: Loteamento do Pinhal do Carrola lote 7 em Belmonte  
DESPACHO: Datado de 10/08/2022 – Aprovação Definitiva  
 
PROCESSO N. 129/2022 V. (Esplanada) 
NOME: FpRg Internacional, Lda. 
PEDIDO: Ocupação da Via Pública com esplanada para período da Feira Medieval (12 
a 15) de Agosto 
LOCAL: Rua Pedro Alvares Cabral, nº 225/227 - Belmonte 
DESPACHO: Datado de 10/08/2022 – Deferido 
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PROCESSO N. 77/2022 Certidão 
NOME: Ilídio Jorge Vicente 
PEDIDO: Emissão de certidão de localização  
LOCAL: Rua Pedro Alvares Cabral, - Belmonte 
DESPACHO: Datado de 10/08/2022 – Deferido 
 
PROCESSO N. 24/2022  
NOME: Filipe de Matos Nunes 
PEDIDO: Alteração de Fachada de Estabelecimento Comercial 
LOCAL: Ginjal - Belmonte 
DESPACHO: Datado de 11/08/2022 – Indeferido 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
B.2) INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA 
UNIFAMILIAR – VINHA DO FREI OU LAGE DA SOBREIRA - BELMONTE 
GARE – UNIÃO DE FREGUESIAS DE BELMONTE E COLMEAL DA TORRE 
- MIGUEL FERNANDES PIMENTEL 
 
Foi presente à Câmara um requerimento do senhor Miguel Fernandes Pimentel, 
solicitando informação sobre a possibilidade de efetuar obras de construção de uma 
moradia unifamiliar e respetivos condicionamentos legais ou regulamentares, 
nomeadamente relativos a infraestruturas, servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública, índices urbanísticos, cérceas, afastamentos e demais condicionantes 
aplicáveis à pretensão, a levar a efeito no local da Vinha do Frei ou Lage da Sobreira, 
em Belmonte 
   
Sobre este assunto, foi prestada pela Divisão Técnica a informação nº 152, de 
20/07/2022, a qual se considera aqui exarada e fica arquivada no respetivo processo de 
obra. 
 
A Câmara deliberou por unanimidade, conforme proposto na informação supra citada, 
no sentido de permitir a construção, em parcela inferior a 5000 m2 de habitação 
unifamiliar até dois pisos e área máxima de construção de 250 m2. 
 
 
 
 
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 
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esta reunião eram 10:45 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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