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EDITAL 

 
Sessão de 27 de abril de 2018 

Luís Augusto de Melo Guimarães, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Mirandela: 

 

FAZ PÚBLICO nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua atual redação, que na 2.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 27 de abril de 2018, foram tomadas as 

seguintes deliberações: 

“ Moção Portugal 2020 e a sua reprogramação” 

---------- Esta proposta mereceu da Assembleia Municipal a seguinte apreciação: 

“DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal de Mirandela deliberou por maioria com 43 

votos a favor e 3 abstenções, aprovar a Moção Portugal 2020 e a sua 

reprogramação, apresentada pelo Grupo Municipal do PSD.” 

 

“ Moção por ocasião do 44º aniversário da Revolução de Abril”. 

---------- Esta proposta mereceu da Assembleia Municipal a seguinte apreciação: 

“DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal de Mirandela deliberou por maioria com 42 

votos a favor, 1 abstenção e 1 voto contra, aprovar a Moção por ocasião 

do 44º aniversário da Revolução de Abril, apresentada pelo Grupo 

Municipal da CDU” 

“4.2 - Regimento da Assembleia Municipal-Mandato 2017-2021”; 

---------- Esta proposta mereceu da Assembleia Municipal a seguinte apreciação: 

“DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o 

Regimento da Assembleia Municipal-Mandato 2017-202” 

 

“4.3 -Eleição de um Presidente da Junta para a Assembleia Distrital de Bragança. 

---------- Efetuada a votação obteve-se a seguinte deliberação: 

“DELIBERAÇÃO:A Assembleia Municipal, após um empate na primeira votação, deliberou 

por maioria, com 30 votos a favor na Lista B, 28 votos a favor na Lista 

A, e 1 voto em branco, eleger o Presidente da Junta de Freguesia de 

Alvites, Eurico José Lopes Montanha de Morais Carrapatoso, para a 

Assembleia Distrital de Bragança, proposto pela Lista “B”, apresentada 

pelo Grupo Municipal do PSD.” 

“4.4 – Designação de representantes das freguesias do concelho na Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta, nos termos da alínea b) do n.º 1 do Art.º 3.º-D da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto; 

---------- Efetuada a votação na Assembleia Municipal obteve-se a seguinte deliberação: 

“DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, com 19 votos contra, 21 abstenções e 8 votos a 

favor, não aprovar a ampliação do número de representantes das freguesias do 

concelho na Comissão Municipal de Defesa da Floresta”  

. 

“4.5 - Designação de Fiscal Único da Resíduos do Nordeste, E.I.M., S.A; 

---------- Efetuada a votação obteve-se a seguinte deliberação: 
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 DELIBERAÇÃO:A Assembleia Municipal deliberou, com 37 votos a favor e 5 

abstenções aprovar a Designação de Fiscal Único da Resíduos do 

Nordeste, E.I.M, S.A.para o mandato 2017-2021”. 

 

“4.6- Proposta de aprovação de Despesas de Representação ao Pessoal Dirigente 

---------- Efetuada a votação obteve-se a seguinte deliberação: 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 46 votos a favor 

6 abstenções e 1 voto contra, aprovar a Proposta de aprovação de 

Despesas de Representação ao Pessoal Dirigente.” 

 

“4.7 - Prestação de Contas 2017 

---------- Efetuada a votação obteve-se a seguinte deliberação: 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 1 voto contra, 25 

abstenções e 27 votos a favor, aprovar os documentos de Prestação de 

Contas de 2017, da Câmara Municipal. 

 

--------- Este Ponto mereceu a seguinte Declaração de Voto: 

---------- O Senhor Deputado António Martins declarou: 

“ 1- A Câmara Municipal aprovou na reunião do dia 19/04/2018 a Prestação de Contas do ano 

2017;  

2 - A aprovação foi conseguida com 3 votos a favor dos Senhores Vereadores da Oposição e 3 

abstenções do Executivo em funções; 

3 - Surpresa minha, quando leio a declaração de voto da Exmª Senhora Presidente em nome do 

Executivo em Permanência e cito “ Em relação à Declaração de Voto, justifico a nossa abstenção, 

julgo que fica claro para todos o mirandelenses, que sem querer pôr em causa, o Relatório e a 

Prestação de Contas, julgamos que por uma questão de transparência, de coerência e dos valores e 

de ética a nossa abstenção vai nesse sentido.” 

4 - Ora a Lei nº 75/2017, de 12 de setembro define como competência material da Câmara, na sua 

alínea i) número 1) do artigo 33º “… E ainda os documentos de prestação de contas..”; 

5 - Ainda a mesma Lei 75/2017, de 12 de setembro define como competência do Presidente da 

Câmara Municipal, na sua alínea j) do número 1), do artigo 35º “submeter.., e ainda os documentos 

de prestação de contas, a aprovação da câmara municipal..”; 

6 - Não se percebe, se a quem cabe a responsabilidade de apresentar tais elementos, possa se abster 

na votação dos mesmos, invocando a transparência, a coerência, valores e ética; 

7 - Onde está então a coerência de quem tem a obrigação de apresentar o Relatório e a Prestação de 

Contas, se depois se abstém? 

8 - Onde está então ética, de quem tem a obrigação de apresentar o Relatório e a Prestação de 

Contas, se não aprova o trabalho apresentado pelos seus colaboradores? 

9 - Onde está a transparência, de quem tem a obrigação de apresentar o Relatório e a Prestação de 

Contas, se não valida politicamente os mesmos? 
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10 - Onde está então os valores, de quem têm a obrigação de apresentar o Relatório e a Prestação de 

Contas, será que não o põem em causa? 

 

Se o próprio Executivo em funções não aprova os documentos que ele próprio tem a obrigação de 

apresentar, o que dizer eu como membro da Assembleia Municipal. 

Neste sentido, voto em abstenção o referido ponto. 

 
“4.8 - Inventário 2017 

---------- Efetuada a votação obteve-se a seguinte deliberação: 

“ DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal tomou conhecimento .” 

 

“4.9 - Aprovação da 1.ª Revisão Orçamental 2018 

---------- Efetuada a votação obteve-se a seguinte deliberação: 

“DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 1.ª 

Revisão Orçamental de 2018, elaborada para inclusão do Saldo apurado 

na Gerência de 2017 e das Reposições não Abatidas nos Pagamentos, 

bem como do projeto designado por Reabilitação e Eficiência Energética 

na Iluminação Pública da Cidade de Mirandela”  

“4.10 - Proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal; 
---------- Efetuada a votação obteve-se a seguinte deliberação: 

“DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 1 abstenção e 48 

votos a favor, aprovar a Proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal”  

 

“4.11 - Proposta de Abertura de seis Procedimentos Concursais e Constituição dos respetivos Júris; 

---------- Efetuada a votação obteve-se a seguinte deliberação: 

     “DELIBERAÇÃO:A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 1 voto contra, 16 

abstenções e 36 votos a favor, aprovar a Proposta de Abertura de seis 

Procedimentos Concursais e Constituição dos respetivos Júris”  

 

“4.12 - Contrato Programa entre Município de Mirandela, Município de Vila Flor e AIN – Agro-Industrial do 

Nordeste EIM, S.A. 

---------- Efetuada a votação obteve-se a seguinte deliberação: 

“DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 37 votos a 

favor 5 abstenções, aprovar o Contrato Programa entre Município de 

Mirandela, Município de Vila Flor e AIN – Agro-Industrial do Nordeste EIM, 

S.A.” 

“4.14 - Nomeação do Conselho Municipal de Educação 
---------- Efetuada a votação obteve-se a seguinte deliberação: 

“DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 

Nomeação do Conselho Municipal de Educação.” 

Para constar, se mandou lavrar o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do 

costume. 

Mirandela, 27 de abril de 2018 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal; 

 

________________________________ 
Luís Augusto de Melo Guimarães 


