Acta número dois
ACTA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BELMONTE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO
DE 2013
Aos dezanove dias do mês de novembro de dois mil e treze, pelas 20:30 horas, na Sala de
Reuniões do edifício dos Paços do Concelho, de Belmonte reuniu a Assembleia Municipal de
Belmonte.
Aberta a reunião, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Paulo Borralhinho, comigo Artur
Elvas, primeiro secretário da Mesa e Anabela Teixeira, segundo secretária da Mesa, verificou-se a
presença dos seguintes membros:
Da lista do Partido Socialista:
Licínio Benedito, Eduardo Carlos dos Reis Gomes; José Carrola Feliciano; Bruno Daniel Marques
Santos, Carlos Manuel Pinheiro Gomes e Manuel Firmino Cameira.
Da lista das Pessoas Pelo Concelho de Belmonte:
Anabela Sanches Pinto, Lara Joana Pinheiro Prudente Curto, Patrícia Isabel Elvas Eusébio em
substituição de Daniel Bruno Afonso Tomé Mendes, Fernando Luís Pinto Proença e José Carlos Birra
Correia.
Da lista da Coligação Democrática Unitária – PCP/PEV:
Marisa Gonçalves Tavares
Estiveram também presentes nesta reunião, o Presidente da Junta da União de Freguesias de
Belmonte e Colmeal da Torre, José Mariano, o Presidente da Junta de Freguesia de Caria, Pedro
Torrão, o Presidente da Junta de Freguesia de Inguias, David Velho e a Presidente da Junta de
Freguesia de Maçainhas, Carla Marina Ascenção Sequeira Cruz Pais.
Tomada a palavra o Presidente da Mesa da Assembleia, verificou que existia quórum e
informou que a mesma iria funcionar com 19 presenças, deu por aberta a sessão e passou a ler a
ordem de trabalhos, que vai constar em pasta anexa e de seguida leu a ordem de trabalhos que, se
transcreve:
1- Período da Ordem do Dia:
1,1. - Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para fazer parte da Assembleia Distrital de Castelo
Branco
1,2. - Indicação de um elemento da Assembleia Municipal, para fazer parte da Comissão de Nível
Concelhio, estabelecida no artigo 7º da Lei nº 12/2004, de 30 de Março e Portaria nº 518/2004, de
20 de Maio;
1,3. - Designação do Membro da Assembleia Municipal para fazer parte do Conselho da Comunidade
do Agrupamento dos Centros de Saúde da Cova da Beira
1,4. - Eleição dos membros da Assembleia Municipal que irão fazer parte da Assembleia
Intermunicipal da Comunidade das Beiras e Serra da Estrela.;
1,5. - Eleição do Presidente de Junta de Freguesia, para fazer parte do Conselho Municipal de
Educação
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1,6. - Informação dos Presidentes de Junta de Freguesia para participação no Conselho Local de Ação
Social
1,7. - Conselho Municipal de Segurança
1,8. - Eleição dos 4 membros da Assembleia Municipal para fazer parte da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Belmonte
1,9. - Conselho Municipal de Juventude
1,10. - Comissão Municipal de Proteção Civil
1,11. - Comissão Municipal de Defesa da Floresta
1,12. - Comissão Municipal de Cinegética
1,13. - Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para os Congresso da ANMP
1,14. - Constituição de Comissões da Assembleia
1,15. - Organização dos Serviços do Município de Belmonte - Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de
Outubro e Decreto-Lei nº 49/2012, de 29 de Agosto

Face ao referido deu-se início ao cumprimento dos pontos.
1.1. - Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para fazer parte da Assembleia Distrital de
Castelo Branco
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia perguntou aos grupos parlamentares quais
seriam os nomes a apresentar para a Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para fazer parte
da Assembleia Distrital de Castelo Branco.(Decreto –Lei n.º 5/91 de 8 Janeiro)
O Senhor Deputado Eduardo Gomes do PS apresentou os cumprimentos a todos os presentes
e referiu que a bancada do PS propunha, o nome do Senhor Pedro Torrão Presidente da Junta de
Freguesia de Caria.
A Senhora Deputada Anabela Pinto do Movimento de Pessoas Pelo Concelho de Belmonte
começou por cumprimentar todos os presentes, e referiu que não iam apresentar qualquer nome.
Aproveitou o momento para solicitar informar que a ordem de trabalhos não continha informação
insuficiente, considerando que a mesma deveria contemplar a legislação aplicável a cada ponto,
bem como a insuficiência documental do ponto 1.3 e 1.15. Solicita também a informação sobre qual
o regimento da assembleia que vais ser aplicado neste mandato.
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia informou que até elaboração e aprovação o regimento
em vigor é o antigo usado pela Assembleia Municipal de Belmonte. Relativamente aos documentos
os mesmos estão disponíveis na pasta que podem consultar junto á secretária da Assembleia
Municipal.
A Senhora Deputada, Marisa Gonçalves (CDU) tomou a palavra, cumprimentando todos os
presentes e desejando votos de um bom mandato. Deixou como notas prévias a falta do regimento
que não foi enviado aos membros da Assembleia e o apelo para que as futuras convocatórias
tenham os vários pontos definidos com clareza para que se entenda qual o seu objetivo. Não indicou
nenhum nome para o cargo em causa.
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia explicou que, a votação seria por voto secreto e
que a inscrição no boletim de voto seria: sim, não ou voto em branco.
De seguida passou à votação do ponto em apreço.
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A Assembleia Municipal deliberou, com 18 votos a favor e 1 em branco eleger como
representante da Assembleia Municipal de Belmonte na Assembleia Distrital de Castelo Branco o
Presidente de Junta de Freguesia de Caria, o Sr. Pedro Daniel Trindade Torrão.
1.2. - Indicação de um elemento da Assembleia Municipal, para fazer parte da Comissão de Nível
Concelhio, estabelecida no artigo 7º da Lei nº 12/2004, de 30 de Março e Portaria nº 518/2004, de
20 de Maio;
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia perguntou aos grupos parlamentares quais
seriam os nomes a apresentar para fazer parte da Comissão de Nível Concelhio, estabelecida no
artigo 7º da Lei nº 12/2004, de 30 de Março e Portaria nº 518/2004, de 20 de Maio;
O Senhor Deputado Eduardo Gomes do PS propôs, o nome do Senhor José Carrola Feliciano.
A Senhora Deputada Anabela Pinto do Movimento de Pessoas Pelo Concelho de Belmonte
informou que não iam apresentar qualquer nome.
A Senhora Deputada , Marisa Gonçalves (CDU)tomou a palavra e informou que não indicava
nenhum nome para o cargo em causa.
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia explicou que, a votação seria por voto secreto e
que a inscrição no boletim de voto seria: sim, não ou voto em branco.
De seguida passou à votação do ponto em apreço.
A Assembleia Municipal deliberou, com 18 votos a favor e 1 em branco eleger como
representante da Assembleia Municipal de Belmonte na Comissão de Nível Concelhio, estabelecida
no artigo 7º da Lei nº 12/2004, de 30 de Março e Portaria nº 518/2004, de 20 de Maio, o Sr José
Carrola Feliciano.
1.3. - Designação do Membro da Assembleia Municipal para fazer parte do Conselho da
Comunidade do Agrupamento dos Centros de Saúde da Cova da Beira
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia perguntou aos grupos parlamentares quais
seriam os nomes a apresentar para fazer parte do Conselho da Comunidade do Agrupamento dos
Centros de Saúde da Cova da Beira; (decreto-Lei n.º 28/2008, 22 Fevereiro)
O Senhor Deputado Eduardo Gomes do PS propôs, o nome da presidente de Junta de
Freguesia de Maçainhas, Senhora Carla Pais.
A Senhora Deputada Anabela Pinto do Movimento de Pessoas Pelo Concelho de Belmonte
informou que não iam apresentar qualquer nome.
A Senhora Deputada, Marisa Gonçalves (CDU) tomou a palavra e informou que não indicava
nenhum nome para o cargo em causa.
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia explicou que, a votação seria por voto secreto e
que a inscrição no boletim de voto seria: sim, não ou voto em branco.
De seguida passou à votação do ponto em apreço.
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A Assembleia Municipal deliberou, com 18 votos a favor e 1 em branco eleger como
representante da Assembleia Municipal de Belmonte do Conselho da Comunidade do Agrupamento
dos Centros de Saúde da Cova da Beira, a Presidente de Junta de Freguesia de Maçainhas, Srª Carla
Marina Ascenção Sequeira Cruz Pais .
1.4 - Eleição dos membros da Assembleia Municipal que irão fazer parte da Assembleia
Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia perguntou aos grupos parlamentares quais
seriam os nomes a apresentar para fazer parte da Assembleia Intermunicipal da Comunidade
Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.(Lei n.º 75/2013, 12 setembro)
O Senhor Deputado Eduardo Gomes do PS propôs, Licínio Benedito, Carlos Manuel Pinheiro
Gomes e Anabela Cristina Marques Gaspar Teixeira.
A Senhora Deputada Anabela Pinto do Movimento de Pessoas Pelo Concelho de Belmonte
propôs o nome de Lara Joana Pinheiro Prudente Curto, José Carlos Birra Correia e Fernando Luis
Pinto Proença.
A Senhora Deputada, Marisa Gonçalves (CDU) tomou a palavra e informou que não indicava
nenhum nome para o cargo em causa.
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia explicou que, a votação seria por voto secreto e
que a inscrição no boletim de voto seria: Lista A Lista B ou branco sendo as listas:
Lista A
Licínio Benedito, Carlos Manuel Pinheiro Gomes e Anabela Cristina Marques Gaspar Teixeira
Lista B:
Lara Joana Pinheiro Prudente Curto, José Carlos Birra Correia e Fernando Luís Pinto Proença
De seguida passou à votação do ponto em apreço.
Após votação da Assembleia Municipal verificaram-se 13 votos na lista A, 5 votos na lista B e
1 voto em branco.
Pela aplicação do método de hondt a lista definitiva dos elementos para a assembleia
Intermunicipal aprovada foi:
1º efectivo : Licínio Benedito - PS
2º efectivo: Carlos Gomes – PS
Suplente: Lara Joana Curto – PPCB

1.5. Eleição do Presidente de Junta de Freguesia, para fazer parte do Conselho Municipal de
Educação (Regulamento Municipal)
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia perguntou aos grupos parlamentares quais
seriam os nomes a apresentar para fazer parte do Conselho Municipal de Educação
O Senhor Deputado Eduardo Gomes do PS propôs, o nome do presidente de Junta de
Freguesia de Inguias, Senhor David Velho.
A Senhora Deputada Anabela Pinto do Movimento de Pessoas Pelo Concelho de Belmonte
informou que não iam apresentar qualquer nome .
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A Senhora Deputada , Marisa Gonçalves (CDU)tomou a palavra e informou que não indicava
nenhum nome para o cargo em causa.
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia explicou que, a votação seria por voto secreto e
que a inscrição no boletim de voto seria: sim, não ou voto em branco.
De seguida passou à votação do ponto em apreço.
A Assembleia Municipal deliberou, com 18 votos a favor e 1 em branco eleger como
representante da Assembleia Municipal de Belmonte do Conselho Municipal de Educação, o
Presidente de Junta de Freguesia de Inguias, Sr. David Alves Martins Velho.
1.6. Informação dos Presidentes de Junta de Freguesia para participação no Conselho Local de
Acção Social ( Decreto-Lei n.º 11/2006, 14 Junho)
O Presidente da Assembleia Municipal informou os presidentes de Junta que de acordo com
o regulamento do Conselho Local de Acção Social prevê a participação de todos os presidentes de
Junta de Freguesia eleitos e pertencentes à Assembleia, neste caso:
Presidente de Junta da União de Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre, Sr. José Pereira
Carrola Mariano
Presidente de Junta de Freguesia de Caria, Sr. Pedro Daniel Trindade Torrão
Presidente de Junta de Freguesia de Inguias, Sr. David Alves Martins Velho
Presidente de Junta de Freguesia de Maçainhas, Sr.ª Carla Marina Ascenção Sequeira Cruz
Pais .
1.7. - Conselho Municipal de Segurança
A Assembleia Municipal foi informada que segundo a legislação aplicável, Lei n.º 33/98 de
18 de Julho, no seu artigo 5º n.º1 alínea c) o representante da mesma no Conselho Municipal de
Segurança é o próprio presidente da Assembleia Municipal, Sr. Paulo Gabriel Esteves Borralhinho
1.8. - Eleição dos 4 membros da Assembleia Municipal para fazer parte da Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de Belmonte
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia perguntou aos grupos parlamentares quais
seriam os nomes a apresentar para fazer parte da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Belmonte
O Senhor Deputado Eduardo Gomes do PS propôs, os nomes de Artur Alberto Mendes Elvas,
Manuel Firmino Cameira, Carla Marina Ascensão Sequeira Cruz Pais e Carlos Manuel Pinheiro
Gomes
A Senhora Deputada Anabela Pinto do Movimento de Pessoas Pelo Concelho de Belmonte
informou proponha o nome de José Carlos Birra Correia.
A Senhora Deputada, Marisa Gonçalves (CDU) tomou a palavra e propôs a integração do Sr
Prof Zeferino Moreira da Silva, como documento apresentado e arquivado em pasta anexa.
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O Senhor Deputado Eduardo Gomes do PS solicitou cinco minuto para reunirem e discutirem a
possibilidade de integração do nome apresentado. O tempo foi concedido pelo Sr Presidente da
Assembleia Municipal.
Após interrupção a bancada Socialista decidiu integrar o elemento proposto pela bancada
da CDU na sua lista e a bancada do Movimento Independente Pessoas pelo Concelho de Belmonte
retirou o nome apresentado pelo que a lista final foi:
Artur Alberto Mendes Elvas;
Manuel Firmino Cameira;
Carla Marina Ascensão Sequeira Cruz Pais
Zeferino Moreira da Silva
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia explicou que, a votação seria por voto secreto e
que a inscrição no boletim de voto seria: sim, não ou voto em branco.
De seguida passou à votação do ponto em apreço.
A lista foi aprovada por maioria, com 14 votos Sim, 5 votos Não.
1.9. - Conselho Municipal de Juventude ( Lei n.º 6/2012, 10 Fevereiro)
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia perguntou aos grupos parlamentares quais
seriam os nomes a apresentar para fazer parte do Conselho Municipal de Juventude
O Senhor Deputado Eduardo Gomes do PS propôs, o nome de Bruno Daniel Marques Santos.
A Senhora Deputada Anabela Pinto do Movimento de Pessoas Pelo Concelho de Belmonte
informou proponha o nome de Patrícia Isabel Elvas Eusébio.
A Senhora Deputada, Marisa Gonçalves, propõe-se a ela própria.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade aprovar os nomes indicados por cada
partido/grupo de cidadãos representados.
PS – Bruno Daniel Marques Santos
PPCB – Patrícia Isabel Elvas Eusébio
CDU – Marisa Gonçalves Tavares
1. 10. - Comissão Municipal de Proteção Civil
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia perguntou aos grupos parlamentares quais
seriam os nomes a apresentar para fazer parte do Conselho Municipal de Protecção Civil ( Lei n.º
65/2007, 12 de Novembro)
O Senhor Deputado Eduardo Gomes do PS propôs, o nome do presidente da União de
Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre, Senhor José Mariano.
A Senhora Deputada Anabela Pinto do Movimento de Pessoas Pelo Concelho de Belmonte
tomou a palavra e informou que não veem grande utilidade na eleição de um membro da
Assembleia municipal para integrar a Comissão referida e propõe que seja retirado o presente ponto
da ordem de trabalhos.
A Senhora Deputada, Marisa Gonçalves (CDU) não se pronuncia.
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O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia explicou que, a assembleia Municipal é uma
entidade ao serviço da dos cidadãos implantada no Município, pelo que não considera a opção de
retirar o ponto agendado.
A Senhora Deputada Anabela Pinto do Movimento de Pessoas Pelo Concelho de Belmonte
aceita a opinião do Sr. Presidente, mas não concorda, pelo que mantêm a proposta de retirar o
ponto em causa.
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia explicou que, a votação seria por voto secreto e
que a inscrição no boletim de voto seria: sim, não ou voto em branco.
De seguida passou à votação do ponto em apreço.
A Assembleia Municipal deliberou, com 13 votos a favor, 4 contra e 2 em branco eleger
como representante para Comissão Municipal de Proteção Civil, o Presidente de Junta da União de
Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre, o Sr. José Pereira Carrola Mariano.
1. 11. - Comissão Municipal de Defesa da Floresta
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia perguntou aos grupos parlamentares quais
seriam os nomes a apresentar para fazer parte do Conselho Municipal de Defesa da Floresta.
(Decreto-Lei n.º 17/2009, 14 Janeiro)
O Senhor Deputado Eduardo Gomes do PS propôs, o nome do presidente da União de
Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre, Senhor José Mariano.
A Senhora Deputada Anabela Pinto do Movimento de Pessoas Pelo Concelho de Belmonte e
a Senhora Deputada, Marisa Gonçalves (CDU) não se pronunciaram.
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia explicou que, a votação seria por voto secreto e
que a inscrição no boletim de voto seria: sim, não ou voto em branco.
De seguida passou à votação do ponto em apreço.
A Assembleia Municipal deliberou, com 18 votos a favor e 1 em branco eleger como
representante da Assembleia Municipal na Comissão Municipal de Defesa da Floresta, o Presidente
de Junta da União de Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre, o Sr. José Pereira Carrola Mariano.
1.12. - Comissão Municipal de Cinegética
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia perguntou aos grupos parlamentares quais
seriam os nomes a apresentar para fazer parte do Conselho Municipal de Cinegética. (Decreto-Lei
n.º 338/2001, 26 Dezembro)
O Senhor Deputado Eduardo Gomes do PS propôs, o nome do presidente de Junta de
Freguesia de Inguias, o Sr. David Alves Martins Velho.
A Senhora Deputada Anabela Pinto do Movimento de Pessoas Pelo Concelho de Belmonte e
a Senhora Deputada, Marisa Gonçalves (CDU) não se pronunciaram.
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia explicou que, a votação seria por voto secreto e
que a inscrição no boletim de voto seria: sim, não ou voto em branco.
De seguida passou à votação do ponto em apreço.
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A Assembleia Municipal deliberou, com 18 votos a favor e 1 em branco eleger como
representante da Assembleia Municipal na Comissão Municipal de Cinegética, o Presidente de Junta
de Freguesia de Inguias, o Sr. David Alves Martins Velho.
1.13. - Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para os Congressos da ANMP
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia perguntou aos grupos parlamentares quais
seriam os nomes a apresentar para eleger o representante das Juntas de Freguesia nos Congressos
da ANMP.
O Senhor Deputado Eduardo Gomes do PS propôs, o nome do presidente de Junta de
Freguesia de Caria, o Sr. Pedro Daniel Trindade Torrão.
A Senhora Deputada Anabela Pinto do Movimento de Pessoas Pelo Concelho de Belmonte e
a Senhora Deputada, Marisa Gonçalves (CDU) não se pronunciaram.
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia explicou que, a votação seria por voto secreto e
que a inscrição no boletim de voto seria: sim, não ou voto em branco.
De seguida passou à votação do ponto em apreço.
A Assembleia Municipal deliberou, com 18 votos a favor e 1 em branco eleger como
representante para participação nos Congressos da ANMP, o Presidente de Junta de Freguesia de
Caria, o Sr. Pedro Daniel Trindade Torrão.
1.14. - Constituição de Comissões da Assembleia
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia informou os membros da assembleia que o
objetivo deste ponto era a constituição da Comissão Permanente da Assembleia Municipal para
posterior elaboração do regimento da mesma, pelo que nela deveria pertencer os elementos da
mesa e um elemento de cada força politica.
O Senhor Deputado Eduardo Gomes do PS tomou a palavra e como líder da bancada
enunciou o seu nome para representante do PS para fazer parte da Comissão Permanente.
A Senhora Deputada Anabela Pinto do Movimento de Pessoas Pelo Concelho de Belmonte
informou que seria, ela como líder do Movimento a pertencer à Comissão Permanente.
A Senhora Deputada, Marisa Gonçalves (CDU) pediu a palavra informou que neste ponto
tinha como apontamento a constituição de uma comissão permanente para a revisão do regimento,
pelo que para o efeito a representante da CDU será ela própria.
Tendo em conta que a Comissão é constituída pelos elementos da mesa e um elemento de
cada força politica representada na Assembleia Municipal, pelo que a constituição final é:
Paulo Gabriel Esteves Borralhinho
Artur Alberto Mendes Elvas
Anabela Cristina Marques Gaspar Teixeira
Eduardo Carlos dos Reis Gomes ( PS)
Anabela Sanches Pinto (PPCB)
Marisa Gonçalves Tavares (CDU)
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1.15. - Organização dos Serviços do Município de Belmonte - Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de
Outubro e Decreto-Lei nº 49/2012, de 29 de Agosto
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia informou que após análise dos documentos a
melhor pessoa para prestar esclarecimentos seria o Sr. Presidente da Câmara, Dr. António Pinto Dias
Rocha pelo que cedeu a palavra ao mesmo.
O Sr. Presidente da Câmara começou por cumprimentar todos os presentes, informou que,
como tiveram oportunidade de ver na leitura do documento, apresenta uma organização diferente
do existente até ao momento na Câmara tendo em conta as responsabilidades assumidas nas
últimas eleições.
Como tiveram oportunidade de verificar a grande alteração prende-se com a criação da
Unidade da Administração e Finanças que passa a ser chefiada por um dirigente de 3º grau , que
não temos e é necessário esta Assembleia Aprovar bem como a criação de um equipa
multidisciplinar que vai criar os gabinetes necessários para a dinâmica que pretendemos
implementar no Município e ao funcionamento dos mesmos. Neste sentido propomos a aprovação
do organigrama que propomos. Esta é apenas uma das muitas reuniões de muito trabalho conjunto,
visto estarmos todos nós ao serviço dos interesses do Concelho de Belmonte e informar que podem
contar connosco, falo em nome do executivo, para trabalhar pelo mesmo.
Assume que temos que chegar à conclusão que a sala da Assembleia não tem as melhores
condições de trabalho pelo que fica a intenção de a curto prazo, fazer um esforço no sentido de
tornar as assembleias mais práticas e confortáveis para trabalhar.
O Senhor Deputado Eduardo Gomes do PS tomou a palavra e mostrou a intenção do sentido
de voto favorável porque confiam nas alterações propostas, pensa que será uma forma de agilizar
os serviços.
A Senhora Deputada Anabela Pinto do Movimento de Pessoas Pelo Concelho de Belmonte
informou que este ponto lhe merecia algum esclarecimento. Pelo que questiona o Presidente da
Câmara:
Ponto um : artigo 7º a indispensabilidade da equipa multidisciplinar e qual a sua missão em
concreto que pretende atribuir a esta equipa ?
Ponto dois: artigo 8º n.º 2 comtempla a execepção não prevista no Decreto-lei n.º49/2012
de 29 de Agosto
Ponto três: O recrutamento do titular do cargo de direcção intermédia de 3ºgrau, acolhe um
estatuto remuneratório equivalente ao chefe de divisão com a 6ª posição remuneratória, quando a
lei deixa a possibilidade de escalonamento entre a 3ª e 6ª posição.
Ponto quatro: O decreto -lei 305/2009 de 23 de outubro diz respeito à Gestão de Recursos
das Autarquias, nomeadamente na racionalização de meios e da eficiência na afectação de recursos
públicos.
Ponto cinco: A própria administração central através do Decreto-lei 96/2012 de 23 de abril,
atribui a afectação dos recursos públicos, criando ela própria equipas Multidisciplinar no sentido de
tornar eficiente e racional a utilização de recursos públicos para cumprimento dos objectivos de
redução da despesa pública.
Estas são algumas das questões que esta bancada gostaria de ver esclarecidas pelo Sr.
Presidente da câmara municipal
O Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra dizendo que entende as preocupações
apresentadas, no entanto e apesar de não ser jurista, sabe que o que apresenta é perfeitamente
legal. Sendo estas questões jurídicas, ele vai apenas responder com bom senso, a sua intenção é
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gerir a Câmara da melhor forma. O papel da equipa multidisciplinar é gerir um conjunto de
gabinetes que vão ser cridos para suprimir necessidades que forem sendo consideradas o ideal criar
para gerir os processos na Câmara de Belmonte. Em relação ao dirigente recolhemos o parecer da
DGAL quanto à necessidade da licenciatura e esta dispensa a obrigatoriedade da mesma. Considera
a proposta apresentada o ideal para desenvolver o trabalho a que se propôs e defender os interesses
do concelho e das pessoas do Concelho de Belmonte
A Senhora Deputada Anabela Pinto, agradece os esclarecimentos do Sr Presidente, e
menciona que é obvio que o foi apresentado esta na lei no entanto a única coisa que não vislumbra é
a excepcionalidade que respeita ao cargo de direcção intermédia de 3º grau apresentado no artigo 8
n.º2. Como disse o Sr Presidente estamos aqui todos a lutar pelo concelho e seus interesses e não lhe
parece que este ponto seja o ideal, estamos todos a trabalhar para o destino de Belmonte e para
sermos mais felizes mas por imposição” temos de apertar o Cinto”.
Por tudo isto apresento a seguinte proposta ao Sr. Presidente: caso seja retirado esta
excepção prevista no artigo 8º n.º 2 , o Movimento de Pessoas Pelo Concelho de Belmonte, e ainda
que não seja necessário o voto favorável das pessoas deste movimento para a respectiva aprovação,
equaciona votar favoravelmente a aprovação deste ponto.
O Sr Presidente respondeu que não vêm as coisas pela mesma prespectiva e que a proposta
apresentada é a melhor solução de momento para a Câmara Municipal para desempenhar as
responsabilidades assumidas.
O Senhor Deputado Eduardo Gomes do PS tomou a palavra e contestou as palavras deixadas
pela lider do Movimento de Pessoas Pelo Concelho de Belmonte, quando ela apresenta como
argumento o aumento da despesas, ele acha que não livre que aconteça, pode existir aumento
numa prespectiva e diminuição em outras áreas.
A Senhora Deputada Anabela Pinto, responde em forma síntese e deixa desta forma a sua
declaração de voto contra, devidamente registada e que se anexa à presente acta.
A Senhora Deputada, Marisa Gonçalves (CDU) deixou algumas notas, nomeadamente apos
analise dos documentos em anexo, olhando para este organigrama onde se refere a necessidade da
criação de várias acessórias, apenas refere que este reflete e vem dar razões à CDU, aquando das
várias chamadas de atenção relativamente ao esvaziamento da autarquia ao longo de todos estes
anos.
De seguida passou à votação do ponto em apreço
A Assembleia Municipal deliberou, com 13 votos a favor, 5 contra e 1 abstenção aprovar a
proposta de Organização dos Serviços do Município de Belmonte.

O Senhor Presidente da Assembleia propôs a aprovação de todas as deliberações em minuta,
tendo a Assembleia deliberado aprovar por unanimidade.
E, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada esta
reunião, da qual eu,
, Primeiro Secretário da Mesa, redigi, subscrevi e
assino a presente acta.

O Presidente da Mesa
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O Primeiro Secretário

O Segundo Secretário
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