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Ata número dezoito
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BELMONTE, REALIZADA NO DIA CATORZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL
E VINTE E UM
Ao décimo quarto dia do mês de Outubro do ano dois mil e vinte e um, 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, o Senhor Vice-Presidente António Manuel
Rodrigues e os Senhores Vereadores Amândio Manuel Ferreira Melo e Luís António de
Almeida, comigo António José Pimenta de Melo, Chefe da Unidade Técnica Municipal
Administrativa.
A Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Isabel Dias de Carvalho Proença Fernandes de
Carvalheiro, não esteve presente na reunião por motivos profissionais.
A) UNIDADE TÉCNICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA
A.1.) Aprovação da Ata da Reunião da Câmara Municipal, realizada em 9 de setembro
de 2021
A.2.) Período Antes da Ordem do Dia
A seguir trataram-se os seguintes assuntos:
A) UNIDADE TÉCNICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA
A.1) – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,
REALIZADA EM 9 DE SETEMBRO DE 2021
A Câmara deliberou aprovar, pelos Senhores Vereadores presentes na última
reunião, a ata da reunião ordinária da Câmara Municipal, que teve lugar, em 09 de
setembro de 2021.
A.2) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Vice - Presidente da Câmara Municipal, António Rodrigues, tomou a
palavra para referir que, considerando que esta é a última reunião do Executivo,
agradecer o respeito e consideração que tiveram para consigo e desejar a todos que
façam um bom mandato.
O Senhor Vereador Amândio Melo, tomou a palavra para registar o
encerramento deste ciclo, em termos Executivos, referindo que foi muito gratificante ter
estado todos estes anos, primeiro como vereador, depois como Presidente e agora neste
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último mandato novamente como vereador, deixando um agradecimento por lhe ter sido
permitido partilhar com o atual Executivo e com outras Instituições Regionais, como foi
o caso da CIMBSE e o Conselho Regional da Região Centro, algumas das estratégias
que defendeu enquanto autarca.
Agradeceu por isso e também pelo respeito e consideração que sempre lhe
dispensaram.
Assim, como consta do livro que escreveu em 2014, durante anos defendeu que
as antigas 4 NUTS, Beira Interior Norte, Cova da Beira, Serra da Estrela e Beira Interior
Sul deveriam constituir uma CIM da Beira Interior
Também defendeu durante anos um Centro Hospitalar da Beira Interior a
constituir-se com os Hospitais de Castelo Branco, Fundão, Covilhã e Guarda.
E ainda a constituição de uma Estrutura Regional de Turismo, integrando o
Interior Fronteiriço entre o Rio Douro, com origem no Porto e o Rio Tejo até Lisboa por
forma que se pudesse organizar programas de uma semana com chegadas e saídas pelos
aeroportos e depois com visitas em autocarro e barcos às muitas ofertas turísticas
espalhadas pela região.
Terminou desejando a todos os que vão continuar os maiores sucessos no
desempenho das suas funções.
O Senhor Vereador Luís António de Almeida tomou a palavra, em primeiro
lugar para subscrever a intervenção do Senhor Presidente no que diz respeito ao Atleta
Hélio Costa. Em segundo lugar deixa também por escrito a seguinte intervenção:
Exmoº Srs.
Presidente da Câmara
Srs. Vereadores e Vereadora
Srs. Munícipes
Comunicação Social
Realiza-se hoje, a última reunião deste Executivo Municipal, referente ao mandato
autárquico 2017/2021, pelo que não posso deixar de, em primeiro lugar aproveitar o
ensejo para expressar o meu profundo agradecimento ao Sr. Presidente da Câmara Dr.
António Rocha e aos Srs. Vereadores que comigo partilham a Vereação, Amândio
Melo, António Manuel Rodrigues e Sofia Fernandes, pela forma empenhada, digna e
rigorosa, como afirmaram os valores em que acreditamos e dignificaram a confiança
dos eleitores, defendendo as suas aspirações.
Foi para mim, uma honra e um privilégio ter podido cumprir esta missão convosco e
continuar a contar com a vossa amizade e o vosso trabalho em prol das pessoas.
É uma realidade que o trabalho autárquico nunca está terminado.
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Mas não posso esquecer que faço parte de um executivo, que ao longo destes 4 anos,
actuou sempre com a preocupação que no centro da nossa atuação estarem e estão as
pessoas.
Porque foi isso que as pessoas exigem, mas também porque é nossa vontade que sempre
encontrei, a motivação, o empenho, o apoio dos meus colegas do Executivo Sr.
Presidente e Vereadores, para responder aos anseios dos Munícipes do Concelho de
Belmonte, implicando por vezes sacrifícios, mas valeu a pena.
Gostaria também de dizer, pela experiência que tive aqui e no relacionamento que tive
com todos aqueles que deixam de ser autarcas, que estou certo, que estiveram, nesta
Câmara, ao melhor nível, na defesa dos interesses dos Munícipes do Concelho de
Belmonte, sem prejuízo, naturalmente das diferenças.
Dizer também que colaborei, nesta Câmara, algumas vezes em sentido critico e em
muitas em sentido construtivo.
Não vou enunciar as intervenções que aqui fiz e as causas pelas quais aqui me debati,
por que elas estão registadas em ATA e isso para mim é suficiente.
Penso que contribui para algumas soluções e voltarei sempre que necessário.
A democracia é isto e há que respeitar sempre os resultados do povo eleitor, goste-se ou
não.
Não é o Povo que está errado, somos nós que por vezes, erramos.
Por isso devemos sujeitarmo-nos a esse veredicto.
Queria também, deixar uma saudação a todos os trabalhadores do Municipio e aos
outros apoios, que nos têm ajudado a tomar decisões correctas e bem fundamentadas.
Sendo assim, penso que o balanço é positivo na certeza de que o próximo mandato, se
continue a trabalhar, com as divergências e com as opiniões diferentes, mas
naturalmente, com as condições de, com um funcionamento regular do Órgão, encontrar
os caminhos para o nosso Concelho, que sejam os mais consensuais e os mais correctos.
Por fim, o meu profundo reconhecimento ao Sr. Presidente e Vereadores, pelo trabalho
que realizamos, pelo apoio e troca de experiência, pelo que aprendi e que tornou mais
fácil estar ao serviço dos Munícipes do Concelho de Belmonte.
Faço votos sinceros que esta casa continue no caminho do diálogo e do debate, mas
sempre num sentido construtivo e de progresso.
Bem hajam a todos.
14/10/2021
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O Vereador
Luís António Pinto de Almeida
Ainda neste ponto, dado que não esteve presente na reunião, aqui se transcrevem
umas palavras deixadas pela Senhora Vereadora Dr.ª Sofia de Carvalheiro:
“Chegou ao fim mais um mandato, cheio de especificidades, mas, com aprendizagens
para todos e para a vida.
Não esquecerei tudo o que, pelas funções que exerci, vivi durante estes anos.
Vou de consciência totalmente tranquila.
Estar ao serviço da causa pública é mais do que tudo, servir os outros.
Para quem aqui continua, ainda que em funções diversas, que tudo corra pelo melhor.”
A Vereadora
Sofia Fernandes de Carvalheiro

APROVAÇÃO DA ACTA
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
esta reunião eram 13:30 horas, da qual eu, António José Pimenta de Melo, Chefe da
Unidade Técnica Municipal Administrativa, subscrevi e assino a presente ata.
O Presidente

14-10-2021

105

ÍNDICE DOS ASSUNTOS TRATADOS NA REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2021
Folhas
A) UNIDADE TÉCNICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA .......................................... 101
A.1.) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,
REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2021 ................................................................ 101
A.2.) PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.................................................................. 101
............................................................................................................................................... 104
APROVAÇÃO DA ATA ...................................................................................................... 104

14-10-2021

106

