Ata número VINTE E OITO
ATA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BELMONTE SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE SETEMBRO
DE 2021
Aos 28 dias do mês de setembro de dois mil e vinte, pelas 21:10 horas na Sala
Panorâmica da Loja do Cidadão em Belmonte, reuniu a Assembleia Municipal de
Belmonte.
Aberta a reunião, sob a presidência do Excelentíssimo Presidente Paulo Gabriel
Esteves Borralhinho, comigo Artur Alberto Mendes de Elvas, primeiro secretário da
Mesa e Anabela Cristina Marques Gaspar Teixeira, segundo secretária da Mesa,
verificou-se a presença dos seguintes membros:
Da lista Partido Socialista - PS:
Licínio Fernandes Benedito, Joana Gabriela Clara Quelhas, José Carrola Feliciano, Luís
Miguel Gomes de Jesus, Pedro Miguel Fonseca Catalão e Manuel Firmino Cameira.
Da lista Trabalho, Verdade e Mudança - PPD/PSD.MPT:
José Carlos Dias Duarte Gonçalves, Carlos Manuel Pinheiro Gomes, Acácio Bernardo
Nunes Dias, Telma Alexandra Nave Neves de Matos e Patrícia Isabel de Elvas Eusébio.
Da lista Coligação Democrática Unitária - PCP/PEV:
José Alberto Pires Gonçalves.
Estiveram também presentes nesta reunião, Presidente da União de Freguesias
de Belmonte e Colmeal da Torre, Hugo Adolfo dos Santos Taborda, Pedro Daniel
Trindade Torrão do Presidente da Junta de Freguesia de Caria, o Presidente da Junta de
Freguesia de Inguias, David Alves Martins Velho e Presidente da Junta de Freguesia de
Maçainhas, Carla Marina Ascenção Sequeira Cruz.
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:
Face ao referido deu-se início ao cumprimento do ponto.
1 - Aprovação das atas das sessões anteriores
2 - 1º Período de Intervenção dos Senhores Munícipes
3 - Período de antes da Ordem do Dia;
4 - Período da Ordem do Dia:
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4.1.- Informação do Presidente da Câmara Municipal sobre a Atividade e Situação
Financeira do Município;
5. - 2º Período de Intervenção dos Senhores Munícipes
1 - Aprovação de ata da sessão anterior.
O Presidente da Assembleia questionou se os membros propunham mais
algumas alterações ou correções para além das anteriormente apresentadas.
O senhor Presidente da Assembleia informou que estando o quórum de 19
elementos para a votação da ata de 30 de junho de 2021, procedeu-se à votação
através de braço no ar.
Concluída a votação a Assembleia Municipal deliberou, com 17 votos a favor, 2
abstenções, por não terem estado presente nessa Joana Gabriela Clara Quelhas (PS),
José Carlos Dias Duarte Gonçalves (PPD/PSD.MPT), 0 votos contra, aprovada por
maioria, a ata de 30 de junho de 2021 com a inserção das alterações apresentadas.
O senhor Presidente da Assembleia informou que estando o quórum de 19
elementos para a votação da ata de 30 de julho de 2021, procedeu-se à votação
através de braço no ar.
Concluída a votação a Assembleia Municipal deliberou, com 17 votos a favor, 2
abstenções, por não terem estado presente nessa Licínio Fernandes Benedito (PS), José
Carlos Dias Duarte Gonçalves (PPD/PSD.MPT) e 0 votos contra, aprovada por maioria,
a ata 30 de julho de 2021 com a inserção das alterações apresentadas.
2 - 1º Período de Intervenção dos Senhores Munícipes.
O Presidente da Assembleia informou que tendo em conta que não há pedidos
de intervenção de Munícipes se iria dar continuidade à sessão da assembleia.
3 - Período de antes da Ordem do Dia;
O Presidente da Assembleia questiona os respetivos membros sobre a
apresentação de algum assunto.
Acácio Dias (PPD/PSD.MPT), tomou a palavra para apresentar a sua
intervenção que se transcreve integralmente.
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal
Exmo. Senhor Presidente da Câmara
Exmos. Senhores Vereadores
Exmos. Senhores Deputados Municipais
Exmos. Senhores autarcas
Exmos. Senhores Munícipes
Exma. Comunicação Social
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Chegamos hoje ao fim do exercício de mandato que os munícipes se dignaram
conceder-nos nas eleições autárquicas de 2017.
Quero aproveitar este momento para agradecer à mesa da Assembleia pela correção
com que sempre conduziu os trabalhos e as respetivas seções.
Lamentamos, no entanto, que nem sempre tenha feito chegar em tempo oportuno, aos
membros da Assembleia Municipal a documentação necessária para analise e
discussão. Lamentamos igualmente que raramente tenham sido entregues aos
membros desta Assembleia a resposta aos requerimentos apresentados.
Quero agradecer aos membros eleitos do Partido Socialista e ao Membro eleito da
CDU, pela correção que sempre mantiveram nesta Assembleia, pesem embora as
diferenças de opinião.
Quero agradecer a todos os elementos da nossa bancada pelo contributo prestado em
defesa dos interesses do nosso concelho.
Quero agradecer aos senhores chefes de divisão pela disponibilidade em esclarecer os
assuntos em discussão sempre que para tal foram solicitados.
Quero agradecer à comunicação social a isenção no trabalho desenvolvido quando nos
seus órgãos de comunicação deram a conhecer à população as intervenções havidas
neste digníssimo órgão.
Agradeço igualmente ao secretariado que sempre manifestou a sua disponibilidade
para com esta Assembleia.
Quero agradecer a toda a população que ao longo destes quatro anos soube
compreender as posições assumidas pela bancada da coligação PSD/MPT.
A todos muito obrigado.
José Alberto Gonçalves (CDU), tomou a palavra para apresentar a sua
intervenção que se transcreve integralmente.
Apenas algumas palavras relativas ao ato eleitoral de 26 de setembro e a esta
Assembleia.
Em primeiro lugar saudar todos os eleitores do concelho que exerceram o seu direito de
votar no passado domingo, já que o dever de votar continua a ser preocupante.
Saudar todos os nossos candidatos, simpatizantes e ativistas que se empenharam
generosamente na campanha eleitoral divulgando as propostas da CDU.
Saudações democráticas aos restantes eleitos que se apresentaram a estas eleições.
Quanto aos últimos 4 anos, dizer que foi gratificante a experiência vivida, pela primeira
vez, nesta Assembleia, na defesa dos interesses da população do concelho de
Belmonte.
O mesmo sentimento partilham Rosa Coutinho e Marisa Tavares que estiveram nesta
Assembleia.
Também saudar todos os deputados, que passaram por esta Assembleia, assim como
todos os trabalhadores do município envolvidos nos trabalhos da Assembleia e
membros do executivo.
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Por fim, garantir que a CDU irá cumprir a palavra dada aos eleitores, em todos os
órgãos onde tem eleitos, na defesa do bem-estar da população e desenvolvimento do
concelho.”
José Carlos Gonçalves (PPD/PSD.MPT), tomou a palavra para proceder á sua
intervenção.
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
Exmos. Senhores Vereadores e Senhora Vereadora
Exmos. Senhores Deputados Municipais
Exma. Comunicação Social
Exmos. Senhores Munícipes do Concelho de Belmonte
Realizamos hoje a última reunião da Assembleia Municipal de Belmonte no presente
mandato.
Há 4 anos atrás, quando decidi voltar a encabeçar a lista pelo Partido Social
Democrata, em coligação, fi-lo num espírito de cidadania e serviço à causa pública no
sentido de contribuir para um concelho melhor e com mais qualidade de vida. Termino
o mandato de consciência tranquila.
De acordo com os princípios humanistas, sempre entendi a democracia como um
sistema em que a liberdade, a tolerância e o respeito pelas pessoas e pelas ideias, são
valores supremos.
Ao longo do presente mandato, em que os eleitores que em nós confiaram, sempre
tivemos a perfeita noção que éramos oposição e, como tal, não era a nós que nos
competia apresentar propostas de governação, pois essa responsabilidade foi atribuída
aos representantes do Partido Socialista. Contudo, sempre tivemos uma atitude
construtiva no sentido de aprovar medidas que entendemos positivas para o concelho e
para os seus munícipes.
Neste final de mandato, quero deixar expressa a honra que tive em pertencer a esta
Assembleia Municipal, bem como expressar os meus agradecimentos e cumprimentos
aos deputados da minha bancada e aos membros do partido socialista e da CDU da
assembleia, bem como do executivo. Uma palavra também para a comunicação social.
Mas, se um mandato termina outro começa. E este novo mandato, para os próximos 4
anos, teve início no passado domingo, com as eleições autárquicas. Os resultados
eleitorais mostraram uma clara tendência de mudança do sentir e da vontade do povo
português.
De um Portugal mais rosa, socialista, passámos para um Portugal mais
laranja/azulado, social democrata e centristas.
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Também no concelho de Belmonte esta mudança se fez sentir. O Partido Social
Democrata, apoiado pelo CDS, ganhou a freguesia de Caria, com quase o dobro dos
votos do Partido Socialista e ganhou a Assembleia Municipal.
Embora tendo ficado perto, é certo que não ganhou a Câmara Municipal. Os munícipes
de Belmonte assim não o quiseram.
Mas também é certo que nada ficou como dantes. O executivo socialista perdeu a
maioria, o qual é um sinal claro de que a população não pretende um modelo de
governação como o que aconteceu nos últimos 4 anos.
Com a eleição de 3 vereadores, 2 do PSD e 1 da CDU, espero, digo mesmo, tenho a
certeza, que estes representantes serão dignos de horar os compromissos que
assumiram com o eleitorado, mostrando que os compromissos que assumiram com o
eleitorado, mostrando que os compromissos políticos são para cumprir e não para
descartar por motivos menos claros e, por vezes, pouco compreensíveis.
Conhecedores que somos da realidade financeira da autarquia, bem como do que tem
sido a incapacidade deste executivo em atrair investimentos que possam gerar riqueza
e bem-estar às nossas populações, o futuro não será fácil.
Mas porque continuo a acreditar nas gentes do Concelho de Belmonte expresso aqui a
minha esperança e confiança no futuro de que melhores dias virão.
Licínio Benedito (PS), tomou a palavra para proceder à sua intervenção de
despedida e de um balanço rápido daquilo que foram os 4 anos.
Concluiu aqui um ciclo de 8 anos na Assembleia Municipal, deixando expresso
um agradecimento pela oportunidade que lhe foi concedida, referindo que foi com
muita honra que passou por esta Assembleia Municipal.
Aproveitou para em nome da bancada do Partido Socialista apresentar um
pedido de desculpas por algo menos correto e, para felicitar todos os eleitos no
passado domingo para os três órgãos.
Sendo os dois órgãos a Câmara Municipal, Assembleia Municipal e para as
quatro freguesias, desejando-lhes que muita sorte e muito trabalho.
Aproveitou também para desejar muito sucesso aos novos membros da
Assembleia Municipal e aos colegas que vão continuar.
Agradeceu também a todos os colegas das bancadas do PSD e do CDU pela
forma como trabalharam e tentaram trazer resultados para o concelho.
O senhor Presidente da Câmara Dr. António Dias Rocha, tomou a palavra para
cumprimentar todos os senhores munícipes aqui presentes nesta Assembleia
Municipal, órgãos da Comunicação Social, saudando os membros da Mesa da
Assembleia Municipal pelo excelente trabalho realizado neste mandato.
Cumprimentando todos os membros da Assembleia Municipal, assim como,
aqueles que terminam os seus mandatos, saudando-os pela dedicação que estiveram
em 4 anos ao serviço do Concelho de Belmonte e as suas populações.
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Cumprimentou e saudou os senhores Vereadores da Câmara Municipal de
Belmonte com quem teve a honra de trabalhar durante estes 4 anos.
Saudou os Presidentes de Junta de Freguesia pelo excelente trabalho que
fizeram à frente das suas respetivas juntas.
Aproveitou para recordar e referir publicamente um agradecimento muito
especial ao Dr. José Carlos Gonçalves que dedicou muitos anos à causa do serviço
público do Concelho de Belmonte.
Referiu que novamente cá estará, pois assim o povo o entendeu para os
próximos 4 anos com muito empenho e dedicação, esperando contar com todas as
pessoas que gostam do concelho para que se consiga atingir os objetivos de bem-estar
e, onde as pessoas se sintam bem.
José Carlos Gonçalves (PPD/PSD.MPT), tomou a palavra para referir que com
humildade, orgulho e honra aceita as palavras que lhe foram dedicadas pelo Senhor
Presidente da Câmara Dr. António Dias Rocha, pelo que retribui de uma forma
expressa, desejando-lhe os maiores sucessos no desempenho do novo mandato, num
contexto novo, num contexto diferente, que certamente terá novos desafios, novas
responsabilidades e que os munícipes de Belmonte certamente exigiram muito mais de
si.
4.1.- Informação do Presidente da Câmara Municipal sobre a Atividade e Situação
Financeira do Município;
O senhor Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Câmara
Dr. António Dias Rocha que informa não ter nada a acrescentar à informação
apresentada.
Patrícia Eusébio (PPD/PSD.MPT), tomou a palavra para transmitir que
relativamente à informação apresentada, embora derive dos termos da lei e representa
a atuação do atual executivo e as suas diretrizes.
Mencionou a importância relativamente à COVID 19 e ao centro de vacinação,
enaltecendo a forma como a vacinação evoluiu no concelho, sendo que o centro de
vacinação foi fortemente procurado pelos habitantes dos concelhos limítrofes, o que
revelou o seu bom funcionamento.
Referiu que hoje trata-se de um dia especial, pelo que devemos apresentar o
nosso bem-haja ao Senhor Vice-Almirante Gouveia e Melo, que se despede hoje das
funções de Coordenador da “task force” para a vacinação.
Relativamente à educação, todos temos conhecimento que este ano letivo que o
Município de Belmonte arriscou em efetuar o transporte escolar por meios próprios,
não se verificando qualquer registo de problemas.
Aludiu que quanto à habitação esta é um eixo imperativo porque o
arrendamento habitacional encontra-se esgotado no concelho, pelo que se torna
necessário criar estratégias para o seu alargamento e, ainda assim continuar o
interesse de quem quer habitar em Belmonte.
Quanto à cultura, apresentou os parabéns ao Município de Belmonte, assim
como todas as instituições envolvidas nos eventos que decorreram no verão,
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claramente limitados pela pandemia, mas, mesmo assim despertaram nos habitantes o
que de bom se desenvolveu.
Na requalificação urbana, referiu que se concluíram alguns trabalhos, tendo
iniciado outros, revelando que se pretende cultivar o património e os espaços comuns.
O Presidente da Assembleia tomou a palavra para efetuar uma declaração final
que se transcreve.
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
Exmo. Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal
Exmos. Senhores Vereadores
Exmos. Senhores Membros da Mesa
Exmos. Senhores Membros da Assembleia Municipal
Exmos. Senhores Presidentes de Junta
Exmos. Senhores Chefes de departamento do Município e aos técnicos que nos
apoiaram (uma palavra especial à Dra. Sandra Nobre e ao Jorge Afonso que foram o
meu apoio)
Exmos. Senhores da Comunicação Social
Exmos. Senhores Munícipes do Concelho de Belmonte
Termina hoje para mim um ciclo de 8 anos como Presidente desta Assembleia
Municipal, cargo que muito me honrou e que tentei representar da melhor maneira
possível.
Admito, que por vezes existiram falhas da minha parte, no entanto, tudo fiz para que
fossem resolvidas da melhor maneira possível e no mais curto espaço de tempo.
Como em tudo, mesmo que as falhas não tivessem sido minhas, tenho que assumi-las
como presidente deste órgão.
Tentei ao longo destes anos que o funcionamento desta assembleia fosse o mais
harmonioso possível, de modo a que se tratasse do essencial e na resolução dos temas
concretos que se discutiam, nem sempre foi possível.
Quero hoje unicamente agradecer a todos, sem qualquer exclusão, sem partidarites,
por estes anos de trabalho conjunto.
Desejo muita saúde a todos.
Antes de terminar a reunião o senhor Presidente da Assembleia propõe a
aprovação da ata e dos assuntos deliberados por votação.
A mesma foi aprovada por unanimidade.
5 - 2º Período de Intervenção dos Senhores Munícipes.
O Presidente da Assembleia informa não houve inscrições pelo que fica
encerrado.
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Nada mais havendo a tratar nesta reunião e sendo 22:00 horas, o Presidente da
Mesa deu por encerrada a reunião, ficando o primeiro secretário encarregado de
elaborar a presente ata, para aprovação na reunião seguinte.
E eu,
, primeiro secretário da Mesa redigi e
vou assinar conjuntamente com o referido Presidente, depois de lida e aprovada
integralmente, na reunião seguinte.
O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário
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