
Acta número dezassete

ACTA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
BELMONTE,  REALIZADA  NO  DIA  4  DE  SETEMBRO  DE  DOIS  MIL  E
TREZE

Aos quatro dias do mês de Setembro do ano dois mil e treze, pelas 9:30 horas, na
Sala de Reuniões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal de
Belmonte sob a Presidência do Presidente da Câmara, Senhor Amândio Manuel Ferreira
Melo e a presença do Senhor Vice - Presidente, Dr. David Augusto Canelo, do Senhor
Vereador Mário Manuel Tomás e dos Senhores Vereadores Independentes eleitos pelo
PSD,  Luís  António  Pinto  de  Almeida  e  Jorge  Manuel  dos  Santos  Amaro,  comigo,
António José Pimenta de Melo, Coordenador Técnico, conforme deliberação de 18 de
Maio de 2011.

Verificada  a  existência  de  quórum,  o  Senhor  Presidente  declarou  aberta  a
reunião, à hora acima indicada. 

A seguir trataram-se os seguintes assuntos:

A) DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1 – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 21
DE AGOSTO DE 2013

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vice - Presidente
Dr.  David Augusto Canelo  e  do Senhor Vereador,  Luís  António  Pinto de  Almeida,
aprovar a acta da reunião ordinária realizada em 21 de Agosto de 2013, por não terem
estado presentes.

2 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Vereador Mário Tomás, sobre a deslocação ao Brasil no âmbito do
prémio  Pedro  Álvares  Cabral  referente  aos  melhores  alunos  do  9.º  ano  lectivo
2011/2012,  referiu que  foi  uma enorme satisfação acompanhar  e  chefiar  a  comitiva
constituída  pelos  jovens  premiados  e  os  seus  familiares,  todavia,  pessoalmente,
considera esta visita como a mais profícua entre outras em que teve a oportunidade de
participar, quer a nível institucional quer pela experiência vivida na relação interpessoal
entre os jovens dos dois países.

04-09-2013 161



Destaca a forma como foram recebidos em todas as Prefeituras, designadamente
na  Prefeitura  de  Porto  Seguro,  que  disponibilizou  viaturas  e  guias  turistas,
proporcionando visitas  guiadas  da máxima qualidade,  pelo  que,  no futuro,  chama a
atenção que quando formos visitados por qualquer comitiva brasileira dever-se-á criar
condições para os receber da mesma forma com que fomos recebidos, nomeadamente
através de visitas guiadas aos jovens do país irmão.

O Senhor Presidente  Amândio  Melo,  Informou que no dia  28 de Agosto de
2013, na localidade de Carvalhal Formoso, na freguesia de Inguias, participou numa
cerimónia  em  sua  homenagem  que  decorreu  da  melhor  forma,  sentindo-se  muito
sensibilizado e honrado com a distinção que lhe foi feita pela população.
           Deixa aqui o seu agradecimento público à população de Carvalhal Formoso, que
assim quis transmitir-nos que o trabalho autárquico efectuado foi do seu agrado.

Agradece  particularmente  ao  Centro  Cultural  Desportivo  e  Recreativo  de
Carvalhal Formoso e ao Senhor Luís Adolfo, como dinamizadores da iniciativa e aos
muitos colaboradores que estiveram presentes, a todos agradece esta acção, que com
muito agrado guardará como uma das boas memórias vividas à frente da Autarquia de
Belmonte.

Informou  ainda  que,  no  dia  8  de  Setembro  de  2013,  às  11:45  horas,  será
inaugurada Centro Social de Carvalhal Formoso.

Relativamente ao trabalho desenvolvido pelas Casas de Santiago, em Belmonte,
referiu  que,  no  seguimento  das  abordagens  anteriormente  feitas  pelo  Executivo
Municipal,  neste  momento,  há razões  mais  do  que  suficientes  para  uma tomada  de
atitude de reconhecimento relativamente ao trabalho desenvolvido de recuperação e de
inserção social que têm vindo a efectuar de alguns anos a esta parte.

Nas circunstâncias,  considerando a forma muito  discreta  e programada como
trabalham estas  Instituições  só  com o tempo  se  conclui  se  houve um bom ou mau
resultado da execução dos programas de recuperação. 

Decorrido  esse  tempo  desde  a  sua  constituição  e  uma  vez  que  Executivo
Municipal se encontra em final de ciclo autárquico, as Casas de Santiago, em Belmonte,
é  unânime  o  entendimento  de  que  merecem  uma  referência  e  uma  nota  de
reconhecimento pelo contributo social dado aqueles que tiveram a sorte de por lá passar
para se recuperarem e que com bons resultados de sucesso.

A função de integração social assumida na sociedade local consubstanciada em
comportamentos de reintegração, contribuí para uma sociedade mais compreensiva e
mais solidária face às dificuldades e há especificidade das situações que se colocam à
vida das pessoas, pelo que, entende que o reconhecimento ao contributo dado para uma
sociedade mais saudável, mais útil e segura, é mais que merecido.

3 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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3.1 – JUNTA DE FREGUESIA DE INGUIAS – PROPOSTA DE DISTINÇÃO
HONORIFICA

Sobre o assunto em epígrafe, o Senhor Presidente Amândio Melo, deu nota da
decisão da Junta de Freguesia de Inguias, ao propor a atribuição do nome do Presidente
da Câmara Municipal de Belmonte, Amândio Manuel Ferreira Melo, ao Centro Social
de Carvalhal -Formoso e tendo dado conta de que efectivamente já tinha sido atribuído
o mesmo nome a uma Instituição Social em Caria, levou a que houvesse uma reunião de
reconsideração relativamente a essa iniciativa, propondo agora a atribuição do mesmo
nome a uma rua na povoação de Carvalhal-Formoso.

Neste  momento  o  Senhor  Presidente  Amândio  Melo,  ausentou-se  da  sala  da
reunião por não poder participar na votação.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta da Junta de Freguesia
de Inguias de atribuição do nome do Presidente da Câmara Municipal de Belmonte,
Amândio Manuel Ferreira Melo, à rua onde se situa o Centro de Dia e Posto Médico  de
Carvalhal-Formoso.

O Senhor Presidente Amândio Melo, neste momento, reentrou na sala da reunião
para  dar  seguimento  à  mesma  e  manifestou  a  sua  gratidão  pela  honrosa  distinção
honorífica proposta pela Junta de Freguesia de Inguias e aceite de forma unânime pelo
Executivo Municipal.

3.2  –  CENTRO  DE  APOIO  SOCIAL  DE  MAÇAINHAS  –  8.º  PEDIDO  DE
COMPARTICIPAÇÃO – SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO

Foi presente à Câmara datada de 26 de Agosto de 2013, a informação n.º
52/13, do Gabinete de Apoio Social,  que aqui se considera exarada e se arquiva em
pasta anexa.

Sobre  este  assunto,  o  Senhor  Presidente  Amândio  Melo,  lembrou  que  o
Executivo Municipal em tempos assumiu o pagamento da parte não paga pelos fundos
comunitários (232.000,00, €) correspondente à aprovação do valor da candidatura que
foi feita em função da adjudicação da obra.

O  projecto  não  previa  comparticipações  de  mobiliário  e  equipamentos  de
cozinha ou de qualquer outra natureza, todavia, o Centro de Apoio Social de Maçainhas
tem apresentado pedidos de pagamento dos equipamentos adquiridos. 

No último pedido de comparticipação apresentado, o equipamento de cozinha
importava em 37.665,12 €, porém depois de uma avaliação dos serviços municipais, o
valor  foi  reduzido  para  cerca  de  17.251,36  €  e  a  Câmara  Municipal  assumiu  a
comparticipação.
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Neste momento, apresentam outro pedido de comparticipação de mobiliário e o
equipamento necessário para os quartos, no valor de 17 972.66 €.

O  Senhor  Vereador,  Jorge  Amaro,  sobre  este  assunto  referiu  o  seguinte:
Atendendo a que a construção do Centro de Apoio Social de Maçainhas obedeceu a um
critério financeiro rigoroso e a obra espelha a aposta social do Executivo Municipal tal
como  feito  noutras  freguesias,  é  de  inteira  justiça  que  seja  inaugurado  pelo  actual
Executivo  Municipal  na  pessoa  do  Senhor  Presidente  da  Câmara,  Amândio  Melo,
porque  não  faz  qualquer  sentido  que  seja  transferido  para  o  mandato  vindouro
independentemente de quem venha a ser o futuro Presidente da Câmara Municipal de
Belmonte.

A falta de equipamento não previsto na candidatura, obsta ao funcionamento dos
serviços e ao uso da estrutura pela população. 

Considerando a importância e a urgência de conclusão da obra, os Vereadores
Independentes  eleitos  pelo  PSD,  aprovam  a  comparticipação,  de  acordo  com  a
informação técnica de 16,742,37, €, para que, em tempo útil, a obra seja inaugurada e
colocada  ao  serviço  da  população  e  não  relegar  a  inauguração  para  uma  decisão
posterior.

O Senhor Presidente Amândio Melo, relativamente à questão da inauguração,
informou que o Senhor Presidente do Centro de Apoio Social de Maçainhas, perguntou
se a mesma podia realizar-se no dia 22 de Setembro de 2013.

A Câmara  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  as  comparticipações  que  são
pedidas pelo Centro de Apoio Social de Maçainhas, de acordo com a informação do
GTS.

3.3 – 6.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GOP’S DE 2013

 A  Câmara  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  a  6ª  Alteração  às  Grandes
Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2013, que inclui respectivamente o valor
de 63.000,00 €, quer em reforços, quer em anulações.

3.4 – ABRIGO PARA CÃES VADIOS

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da ordem do dia, que
será presente a uma próxima reunião para posterior avaliação.

B)  DIVISÃO  TÉCNICA  MUNICIPAL  DE  PLANEAMENTO,  OBRAS  E
URBANISMO
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B.1)  DECISÕES  TOMADAS  AO  ABRIGO  DA  DELEGAÇÃO  DE
COMPETÊNCIAS

O Senhor Presidente informou a Câmara de que por seus despachos datados de
19, 22 e 30 de Agosto de 2013, e constantes dos editais nºs 46, 47 e 48, datados de 20,
23 e 30 de Agosto, e no uso das competências que lhe foram delegadas, pela Câmara
Municipal, na sua reunião ordinária de 2 de Novembro de 2005 - ao abrigo da Lei nº
169/99, de 18 de Setembro, haviam sido deferidos os seguintes processos de obras, de
acordo com as informações prestadas pela Divisão Técnica Municipal de Planeamento,
Obras e Urbanismo, que se encontram arquivadas nos respectivos processos e que foram
transcritas aos requerentes:

PROCESSO DE OBRAS N.º 23/2013
NOME: Fernando Jorge Marques Lopes
PEDIDO: Construção de Moradia – Legalização
LOCAL: Bairro Pinhal do Carrola lote 19 - Belmonte
DESPACHO: Datado de 19/08/2013 – Aprovação Final -  Deferido

PROCESSO DE OBRAS SP N.º 5/2013
NOME: Joaquim Sequeira
PEDIDO: Obras de Conservação e Ocupação da Via Publica
LOCAL: Rua Nova do Jardim - Belmonte
DESPACHO: Datado de 22/08/2013 – Aprovação Final -  Deferido

PROCESSO DE OBRAS N.º 10/2013 IP
NOME: António José Pais dos Santos
PEDIDO: Viabilidade sobre alteração de utilização de moradia 
LOCAL: Rua da Igreja Nova, nº 11 - Belmonte
DESPACHO: Datado de 30/08/2013 – Deferido

A Câmara tomou conhecimento.

B.2)  PFRPH  –  PROGRAMA  DE  RECUPERAÇÃO  DO  PATRIMÓNIO
HABITACIONAL – MARIA DO PATRICÍNIO MARTINS - CARIA

Foi presente  à  Câmara  a  ficha  de inscrição  ao Programa de Recuperação do
Património Habitacional do Concelho de Belmonte, de Maria do Patrocínio Martins, na
qual solicita autorização e apoio financeiro para a realização das obras de conservação
necessárias à correcção de más condições de segurança e melhoria do arranjo estético
(reparação/substituição de telhado; reparação/substituição de portas e janelas), conforme
lhe foi ordenado (of.472/DTM de 12/08/2013), no seu prédio de que é proprietária na
Rua José Luís Rebelo, em Caria.

Sobre o assunto,  foi  prestada  pelo chefe da DTMPOU a informação nº  299-
DTMPOU, que aqui se considera exarada e que vai ser arquivada na pasta do respectivo
processo.
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A  Câmara  deliberou,  por  unanimidade,  concordar  com  a  informação  supra
citada,  e  atendendo  a  que  o  pedido  se  enquadra  no  Programa  de  Recuperação  do
Património Habitacional do Concelho de Belmonte, deferir o pedido de autorização e
comparticipação, com o valor de 1.350,00 Euros, de recuperação do imóvel. 

APROVAÇÃO DE PARTE DA ACTA

A Câmara  deliberou,  por  unanimidade  aprovar,  desde  já,  toda  esta  acta,  nos
termos do n.º 3 do Artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nºs
5-A/2002, de 1 de Janeiro.

E nada havendo a tratar eu, _____________________, António José Pimenta de
Melo, Coordenador Técnico, subscrevi e assino a presente acta.

O Presidente

O Coordenador Técnico
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