Ata número vinte e seis
ATA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BELMONTE SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE
SETEMBRO DE 2017
Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezassete, pelas 15:00
horas, na Sala de Reuniões do Edifício dos Paços do Concelho, 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, segunda secretária
da Mesa. Após o período de tolerância de 15 minutos, verificou-se a presença dos
seguintes membros:
Da lista do Partido Socialista:
Eduardo Gomes, José Carrola Feliciano; Pedro Catalão em substituição de Bruno Santos,
Licínio Benedito e Carlos Manuel Pinheiro Gomes, estando em falta o Sr. Manuel Firmino
Cameira,
Da lista das Pessoas Pelo Concelho de Belmonte:
Patrícia Eusébio em substituição de Anabela Sanches Pinto, Lara Joana Pinheiro
Prudente Curto, Fernando Luís Pinto Proença, José Carlos Birra Correia e Daniel Bruno
Afonso Tomé Mendes
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 Cruz.
Justificou-se a ausência do Vice Presidente da Câmara Municipal devido a doença.
Tomada a palavra o Presidente da Mesa da Assembleia, verificou que existia quórum
e informou que a mesma iria funcionar com 18 presenças.
Posteriormente deu por aberta a sessão e passou a ler a ordem de trabalhos, que vai
constar em pasta anexa.
1 - Aprovação da ata da sessão ordinária de 29 de Junho de 2017
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2 - 1º Período de Intervenção dos Senhores Munícipes
3 - Período de antes da Ordem do Dia;
4 - Período da Ordem do Dia:
4.1.- Informação do Presidente da Câmara Municipal sobre a Atividade e Situação
Financeira do Município;
4.2.- Reconhecimento de Interesse Público Municipal da Obra de “Concepção e
Construção do Saneamento Norte de Carvalhal Formoso”
4.3.- Reconhecimento de Interesse Público Municipal da Obra de “Concepção e
Construção do Saneamento Sul de Carvalhal Formoso”
5 - 2º Período de Intervenção dos Senhores Munícipes
Face ao referido deu-se início ao cumprimento dos pontos.
1 - Aprovação da ata da sessão ordinária de 29 de junho de 2017
O Presidente da Assembleia propôs a votação para aprovação da ata de 29 de
junho de 2017.
Não havendo mais nenhuma discordância ou alteração, passou-se à votação
através de braço no ar.
Concluída a votação verificaram-se 0 votos contra, 1 abstenções (Patricia Eusébio)
e 17 a favor, pelo que a ata é aprovada.

2 - 1º Período de Intervenção dos Senhores Munícipes
O Presidente da Assembleia informa que se vai passar ao período de intervenção
dos Munícipes pelo que dá a palavra aos munícipes interessados
O Presidente da Assembleia informou que tendo em conta que não há pedidos de
intervenção de qualquer Munícipe se iria dar continuidade à sessão da assembleia.
3 - Período de antes da Ordem do Dia;
O Presidente da Assembleia questionou os respetivos membros sobre a
apresentação de algum assunto.
Solicitou a palavra Eduardo Gomes do PS para prestar um voto de pesar pelo
falecimento do camarada José Feliciano da Costa, militante do PS e antigo Membro da
Assembleia e executivo municipal.
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As restantes bancadas associaram-se a este voto de pesar que foi registado por
unanimidade dos presentes.
Dada a palavra a Marisa Tavares da CDU a mesma vai passar a ler um balanço dos
últimos quatro anos, o qual se transcreve e se junta em pasta anexa .
“4 Anos se passaram
Nesta última assembleia deixar umas pequenas notas deste mandato.
4 Anos se passaram, A CDU sempre interveio no sentido da defesa dos direitos dos
cidadãos e pelo superior interesse do nosso concelho.
Muitas posições foram tomadas e é importante referir que todos os assuntos trazidos a
esta Assembleia pela CDU, foram maioritariamente aprovados por unanimidade e
muitos aceites em reunião de comissão permanente e levados posteriormente à
Assembleia em posições conjuntas.
Em todas as Assembleias colocamos as nossas propostas e sugestões, dissemos sim e
muitas vezes não, mas sempre justificamos as nossas posições.
Alguns breves exemplos:
· Não aprovamos o Mapa de Pessoal, ao longo dos muitos anos não entrou nenhum
trabalhador para os quadros operacionais da Autarquia e aquilo que se promove é o
trabalho precário.
· Apresentamos as nossas propostas no processo da alteração das tarifas da água e,
algumas foram tidas em conta, caso contrário os valores na factura seriam ainda mais
elevados.
· Posicionamo-nos contra a entrega da Facturação da água à empresa Espanhola e
privada.
· Relativamente à Empresa Municipal, a CDU desde a primeira hora que se opôs a esta
forma de gestão da área cultural da câmara. Porque a Câmara tinha a obrigação de
assumir directamente a gestão desta área, dadas as dimensões do concelho e as
actividades que a Empresa Municipal desenvolve. Porque impede que a autarquia
discuta a “cultura” no nosso concelho! Várias vezes isso foi referido pela CDU, ao longo
do mandato.
· Colocamos e foi aprovado por unanimidade a realização de um debate com a
população de Belmonte e do Colmeal da Torre para
que estes se posicionassem em relação à reposição da freguesia do Colmeal da Torre.
Aprovado mas nada foi realizado pela autarquia.
· Continuamos a luta contra as portagens na A23 e A25.
· Trouxemos a esta Assembleia Municipal todos os problemas que os cidadãos nos
colocaram ao longo deste mandato.
Mais do que nunca o Concelho precisa de um Poder Local forte e dinâmico para que o
desastre lançado pelas políticas praticadas possa ser derrotado.
Reagir é urgente porque este não é o fim da linha! Este município tem obrigação de
fazer e não ficar à espera sentado que a mudança se opere. “
Dada a palavra a Daniel Tomé o mesmo faz um balanço do mandato que se
transcreve e se junta em pasta anexa.
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“Hoje faço a minha última intervenção. Passados quase 12 anos, quando fui pela
primeira vez eleito para a Assembleia de Freguesia de Caria, com pouco mais de 28 anos.
Depois de tantos anos, saio com a consciência tranquila de que tudo fiz para
desempenhar da melhor forma as funções que me foram confiadas e, sobretudo, sempre
honrei as pessoas que em mim votaram.
Guarda com carinho algumas intervenções que fiz neste órgão.
Aprendi imenso com a política, a política deu-me imenso prazer de exercer.
Deixo a política com um concelho melhor do que aquele com que entrei, não perdi o
sentido crítico que a política nos ensina, e isso é um ensinamento muito bom.
É verdade que quando se começa a vida política, atendendo, até, à nossa idade, se
começa com uma grande esperança de que podemos mudar alguma coisa, neste caso,
na vida do concelho, e foi sempre pautada por esse registo que eu exerci a política.
A única coisa que eu posso afirmar é que o povo tem sempre razão.
Também quero agradecer a todos a paciência que tiveram comigo nesta casa.
Finalizo como comecei com um contributo para o município, Senhor Presidente da
Câmara de Belmonte, sendo uma das minhas paixões, a educação, gostaria de lhe
propor a construção de uma parede de escalada Indoor, no pavilhão Municipal de
Belmonte, para os alunos praticarem nas aulas de Educação Física e usufruírem nos
programas municipais, nas interrupções escolares, nas semanas ativas e em outras
atividades que se viessem a realizar de cariz desportivo neste concelho.
Termino felicitando toda a assembleia e os técnicos que se encarregaram de preparar a
documentação ao longo do mandato.
Encerro, solicitando aos meus pares da assembleia municipal que tiremos no final deste
ponto uma fotografia de grupo e num registo amigável, o mandato 2013/2017 da
Assembleia Municipal de Belmonte.”
O presidente da Câmara solicita a palavra para cumprimentar todos os presentes,
agradecer todos as propostas e intervenções decorridas nos últimos quatro anos.
Relativamente à intervenção da Marisa, relativamente à freguesia do Colmeal da
Torre, questiona porque não promoveu a CDU o respectivo plenário.
Marisa responde que foi decidida numa sessão da Assembleia que seria o
executivo a promover o encontro com a população.
O Sr Presidente esclarece que o executivo fez as suas diligências, reconhece que a
CDU fez o seu trabalho, cada um de sua forma e a seu nível, mas todos com o mesmo
objetivo. Um objetivo pelo qual se continuará a luta. O Colmeal vai voltar a ser
Freguesia.
No que diz respeito á parede de escalada interior proposta pelo Daniel Tomé
informa que já temos um parque radical, o campeão de skate achou que era o melhor e
mais parecido com o da China onde iria decorrer a prova pelo que veio treinar para
Belmonte. Isto deixou a ideia que temos que rentabilizar o que existe e criar mais
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condições para que o mesmo seja usado não só por profissionais mas por amadores. No
que diz respeito à parede, mais um desporto radical é um caso a analisar.
Mais informa que a substituição das luminárias em Belmonte já se nota
nomeadamente na Rua Pedro Álvares Cabral sentido Norte- Sul, e para esclarecimento
de dúvidas gostaria de ler uma informação prestada pelo técnico de assuntos de
eficiência energética, Eng Jorge Almeida que diz que a contabilização dos Contratos de
eficiência energética nas contas públicas não são considerados divida pública.
Não havendo mais assuntos a tratar no período antes da ordem do dia o
Presidente da Assembleia passa ao ponto seguinte.
4- Período da Ordem do Dia:
4.1.- Informação do Presidente da Câmara Municipal sobre a atividade e situação
financeira do Município;
O Presidente da Assembleia passa a palavra ao Presidente da Câmara que
informa não ter nada a acrescentar à informação apresentada.
Solicita a palavra Marisa Tavares para chamar a atenção sobre os problemas
relatados pelas pessoas que moram na zona do Santo Antão de Caria , onde
efetivamente se procedeu ao prolongamento de água no entanto os mesmos tem
registado problemas para a ligação ás suas habitações.
O Sr Presidente da Câmara relativamente ao assunto informa que o mesmo foi e
é acompanhado pelo Vereador Vitor Alves para o qual solicita a palavra.
Dada a palavra ao Sr Vereador Vitor Alves o mesmo informa que o executivo
investiu um valor consideravel na rede de fornecimento de água, o prolongamento foi
feito até ao limite da freguesia de Peraboa, e procedeu-se à ligação até à Quinta da
Alagoa de modo a que o depósito de Caria deixasse de ser o responsável pelo
abastecimento da zona em causa, e a mesma passou a ser abastecida pelo deposito do
Monte do Bispo de maior capacidade e até ao momento com menor população a
abastecer. Relativamente à questão das licenças , o regulamento é aplicado a todos e
prevê que o abastecimento de água para habitação e não de consumo rustico, agricola
pelo que será necessário regularizar as habitações existentes o posteriormente efectuar
a ligação. Os documentos para esta legalização não dependem do Municipio pelo que
não poderemos ser mais breves no fornecimento, de referenciar que quem estava em
situação legal já usufrui do serviço e do seu melhoramento.
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Não havendo qualquer intervenção, o Presidente da Assembleia Municipal
informa que se vai passar ao ponto seguinte.
4.2.- Reconhecimento de Interesse Público Municipal da Obra de “Concepção e
Construção do Saneamento Norte de Carvalhal Formoso”
O Presidente da Assembleia, passou a ler a respetiva certidão fornecida pelos
serviços municipais:
“------------------------------------------------------CERTIDÃO---------------------------------------------JOSÉ MANUEL CANINHAS FIGUEIREDO, CHEFE DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE:------------Certifica que, examinando o livro de atas da Câmara Municipal de Belmonte, nele
encontrou na ata da reunião ordinária, realizada em 14 de Setembro de 2017, uma
deliberação cujo teor é o seguinte:---------------------------------------------------------------------B) DIVISÃO TÉCNICA MUNICIPAL DE PLANEAMENTO, OBRAS E URBANISMO:
B.2) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA OBRA DE “CONCEPÇÃO
E CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NORTE DE CARVALHAL FORMOSO”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter à apreciação da
Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público da obra de “CONCEPÇÃO
E CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NORTE DE CARVALHAL FORMOSO”, nos termos do
disposto do artigo nº 21 do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, alterado pelo
Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro, com aprovação em minuta com os
fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro.
-----Por ser verdade, mandei passar a presente certidão que autentico com selo branco
em uso neste Município e Equipa Multidisciplinar e de Desenvolvimento Organizacional,
em 19 de Setembro de 2017.-----------------------------------------------------------------------------“
O Presidente da Câmara tomou a palavra para esclarecer que o presente ponto e
o seguinte foram apresentados, apos diversas tentativas de resolução do caso, no
entanto o saneamento continuava a céu aberto, como diversas vezes foi comentado
nesta assembleia. Para regularizar a obra verificou-se a necessidade de obter as
declarações de interesse público de forma a ultrapassar as denúncias apresentadas
sobre o assunto.
As obras foram apresentadas às Águas de Portugal tendo em conta que elas é
que têm a responsabilidade pela falta de obra. Estas ETAR’s são segundo os técnicos a
resolução dos problemas, mas sem a aprovação desta Assembleia, como disse devido ás
queixas não poderemos concluir as obras.
O presidente da junta de freguesia, David Velho que apenas intervir para
ressalvar a importância da obra para o Carvalhal.
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Eduardo Gomes informa que em termos ambientais a obra tem consequências
mas decerto que nenhuma tão grave como as condições existentes pelo que a bancada
vai votar favoravelmente. Aproveita a sua última intervenção para agradecer a todos a
atenção destes últimos quatro anos e tendo em conta a sua saída da Assembleia, deseja
a todos os seguintes um bom trabalho.
Marisa Tavares solicita a palavra afirmando que a sua intervenção é valida para
ambos os pontos, e referir que é de há muito que a CDU tem apresentado este problema
pelo que vê de bom grado as obras e espera que as mesmas sejam feitas cm rigor e não
se esteja a resolver um problema criando outro.
Patricia Eusébio em nome do Movimento das Pessoas pelo Concelho de
Belmonteinforma que a bancada vai votar favoravelmente considerando a importancia
da Obra( Norte e Sul).
Não havendo mais nenhuma questão, passou-se à votação através de braço no ar.
A Assembleia Municipal deliberou, com 18 votos a favor, 0 abstenção e 0 voto
contra, aprovar o Reconhecimento de Interesse Público Municipal da Obra de
“Concepção e Construção do Saneamento Norte de Carvalhal Formoso”.
4.3.- Reconhecimento de Interesse Público Municipal da Obra de “Concepção e
Construção do Saneamento Sul de Carvalhal Formoso”
O Presidente da Assembleia, passou a ler a respetiva certidão fornecida pelos
serviços municipais:
“------------------------------------------------------CERTIDÃO---------------------------------------------JOSÉ MANUEL CANINHAS FIGUEIREDO, CHEFE DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE:------------Certifica que, examinando o livro de atas da Câmara Municipal de Belmonte, nele
encontrou na ata da reunião ordinária, realizada em 14 de Setembro de 2017, uma
deliberação cujo teor é o seguinte:---------------------------------------------------------------------B) DIVISÃO TÉCNICA MUNICIPAL DE PLANEAMENTO, OBRAS E URBANISMO:
B.3) RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA OBRA DE “CONCEPÇÃO
E CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO SUL DE CARVALHAL FORMOSO”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter à apreciação da
Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público da obra de “CONCEPÇÃO
E CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO SUL DE CARVALHAL FORMOSO”, nos termos do
disposto do artigo nº 21 do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, alterado pelo
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Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro, com aprovação em minuta com os
fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro.
-----Por ser verdade, mandei passar a presente certidão que autentico com selo branco
em uso neste Município e Equipa Multidisciplinar e de Desenvolvimento Organizacional,
em 19 de Setembro de 2017.-----------------------------------------------------------------------------“
Não havendo mais nenhuma questão, passou-se à votação através de braço no ar.
A Assembleia Municipal deliberou, com 18 votos a favor,0 abstenção e 0 voto
contra, aprovar o Reconhecimento de Interesse Público Municipal da Obra de
“Concepção e Construção do Saneamento Sul de Carvalhal Formoso”.

5 - 1º Período de Intervenção dos Senhores Munícipes
O Presidente da Assembleia informa que se vai passar ao período de intervenção
dos Munícipes pelo que dá a palavra aos munícipes interessados
O Presidente da Assembleia informou que não há pedidos de intervenção de
Munícipes.
Pelo que propõe-se pela importância dos assuntos tratados, e as datas que se
aproximam a sua aprovação por minuta. Pretensão que foi aceite por unanimidade dos
presentes.
Após o encerramento dos trabalhos o Presidente da Câmara solicita a palavra
para saudar a todos pelos quatro anos de acordos e desacordos. Agradecer aos
membros do PS pelo apoio, pedir desculpas á oposição por momentos menos
agradáveis, mas tudo isto faz parte da democracia. Todos estão empenhados em fazer
crescer o concelho e torna-lo melhor. Foi um prazer trabalhar com todos.
Antes de terminar algumas o Presidente da Assembleia agradece a todos pelos
quatro anos que aqui passaram juntos a debater projetos e ideias, todos com o mesmo
objetivo: Melhorar as condições de vida das nossas populações, tornar o nosso Concelho
um melhor local para viver.
Deixa uma palavra de agradecimento à Comunicação Social, aos quais agradece
a paciência que foram tendo em ouvir as propostas e discussões. Pede desculpas por ter
marcado as sessões quase sempre em dia de jogos.
Agradeceu aos elementos da mesa que sempre estiveram com ele e que tão bem
o apoiaram.
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Deixa uma palavra aos técnicos que o apoiaram em especial e em seu nome á
Sandra nobre que sempre o apoiou e facilitou o trabalho. Não poderia terminar sem
agradecer ao executivo municipal, em especial ao Sr. Presidente pelo apoio, partilha de
respeito e consideração que sempre demonstrou por ele e pelo órgão que representa.
Deseja a todos muita saúde que nesta vida tudo o resto é secundário.
Nada mais havendo a tratar nesta reunião e sendo 16 horas e 10 minutos, o
Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião, ficando o segundo Secretário
encarregado de elaborar a presente ata.
E eu,
, primeiro Secretário da Mesa a
redigi e vou assinar conjuntamente com o referido Presidente.
O Presidente

1º Secretário

2º Secretário
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