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EDITAL 

 
1ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Mirandela de 12 de outubro 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 1.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 12 de outubro de 2018, foram 

tomadas as seguintes deliberações: 

 
 

“1 - Declaração de Nulidade do Protocolo celebrado com a Associação Comercial e Industrial de Mirandela. 

 

 

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

 

DELIBERAÇÃO:  A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 29 votos a favor, 3 abstenções e 

21 votos contra, aprovar a Declaração de Nulidade do Protocolo celebrado com a 

Associação Comercial e Industrial de Mirandela. 

 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal Paulo Pinto (PSD) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

 

“Declaração de voto de vencido 

 

Os deputados municipais abaixo assinados, declaram que utilizaram o voto de vencido, no ponto 1 ao abrigo do artigo 

60 alínea 3 do Regimento da Assembleia Municipal pelas seguintes razões: 

 Não foi distribuído o parecer jurídico, o protocolo celebrado de 25 de setembro de 2015 entre a Câmara 

Municipal e a ACIM e o ofício da ACIM em 2018 a solicitar a reformulação do referido protocolo 

anteriormente celebrado, sendo assumido igualmente pela ACIM e ser necessário clarificar e quantificar 

corretamente os fundamentos dos valores plasmados no protocolo. 

 Por entender que a culpa é em grande parte da Câmara Municipal que não deu cumprimento ao protocolo 

celebrado entre as duas entidades em 1996, não regularizando o registo em propriedade horizontal do mercado. 

 Não foi explicado qual a razão, pela qual a Câmara Municipal em 19 de julho atribuiu um subsídio à ACIM e 

logo na Assembleia Municipal seguinte vem pedir a anulação do protocolo.” 

 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal Jorge Pires (PSD) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

 

“Declaração de voto de vencido 

 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente da Câmara, Vereação, caros colegas Deputados 

Municipais, Público em Geral e Comunicação Social. 

Vou fazer aqui uma declaração de voto, muito rápida, de voto vencido, dizendo o seguinte: eu fui dos indivíduos que 
fiquei na sala, não me ausentei e não me ausentei porque não me tinham dado a oportunidade de fazer a minha 

declaração, que é aquilo que eu queria dizer sobre esta matéria. Na altura o Senhor Presidente disse a Sessão está 

terminada já não há intervenção. Pensava eu que com o início deste ponto novamente ia ser dada oportunidade a 

algumas pessoas de se poderem manifestar. Não foi, foi uma decisão que a Mesa tomou e eu admito-a. Eu se o Senhor 

Presidente permitir, muito resumidamente, iria dizer qual era a minha intervenção na altura. Como todos sabem, toda 

esta situação surgiu porque houve falta de elementos para as pessoas votarem. Isto é um parecer jurídico que a Câmara 

disse que tinha sobre esta matéria. Nós não tínhamos esse parecer e portanto, não tínhamos em consciência forma de 

votar. Depois durante a Sessão foi dada aqui uma oportunidade à Senhora Presidente para reformular o seu pedido, isto 
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é, a Senhora Presidente propõe a nulidade do processo, há sérias dúvidas se esta Assembleia tem poderes para fazer 

isso, para considerar nulo este acordo, e isto porquê, não é o Tribunal que pode considerar nulos os acordos? Se calhar 

nós estamos aqui a tomar uma decisão que não tem qualquer validade. Este era um ponto. E considerando isto foi dada a 

oportunidade por forma a que se atingissem os mesmos objetivos, à senhora Presidente de em vez de considerar a 

nulidade, rescindir o contrato, com base no não cumprimento do protocolo e isto não oferecia qualquer dúvida e a 

Senhora Presidente atingia os mesmos objetivos. A pergunta que eu tinha para fazer na minha intervenção, era: qual a 

razão, porque é que não é aceite esta sugestão que foi dada da rescisão do contrato e considerar o contrato nulo? Parece-

me que se atingiam os mesmos objetivos. Eu não faço a pergunta à Senhora Presidente, visto que já não tenho 

oportunidade de lha fazer, mas gostaria de obter uma resposta, porque é que se optou por uma situação que é quase de 

certeza ilegal e não se foi por uma que é de certeza absoluta legal, que é a rescisão do contrato por incumprimento. 
Muito Obrigado.” 

 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal Agostinho Beça (PS) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

 

“Declaração de voto 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa, Senhores Deputados, Senhores Secretários, Senhora Presidente, estimados 

Mirandelenses. Para melhor entendermos esta questão, teremos de recorrer à ATA da Assembleia Municipal de 25 de 

setembro, que passo a resumir em poucas palavras. A oposição da altura, CDS-PP, CDU e PS, manifestaram desde logo 

sérias reservas quanto a todo o processo e ao Protocolo a celebrar com a ACIM. O próprio Presidente da Câmara, 

assume e cito «há questões que estão de alguma forma bastante confusas e que devia haver nova avaliação», citei. Foi 
pedida a retirada da proposta e recusada, e foi também abordada a questão de alguns dos presentes se encontrarem 

impedidos de intervir no processo, mas votaram, e hoje correctissimamente não o fizeram. De toda esta troca de 

impressões resulta perceber-se que a ACIM construiu em terreno alheio. A ACIM pretende cobrar à Câmara o valor da 

sede que anteriormente lhe tinha sido cedida. A ACIM está falida porque a Câmara a empurrou, digamos assim, para 

essa situação. Ora vejamos: não está em causa, nem nunca esteve a bondade das intenções do anterior Executivo em 

propor uma solução ou o prolema da ACIM. O que está em causa é a forma de o fazer. Um protocolo extremamente 

confuso e difícil de explicar e, por consequência, de difícil leitura e interpretação. Concluindo, neste momento o 

Executivo da Câmara Municipal de Mirandela, realço que com o voto de abstenção dos Vereadores da Oposição, sobre 

esta proposta na Reunião de Câmara, pretende ajudar a resolver a situação da Associação Comercial e Industrial de 

Mirandela, mas cumprindo todos os requisitos legais exigíveis. O que só poderá acontecer se este protocolo for anulado. 

Muito obrigado pela Vossa atenção”.” 
 

 

“2 - Alienação da Participação do Município no Hospital Terra Quente (HTQ). 

 

 

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

 

DELIBERAÇÃO:  A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 27 votos a favor, 22 abstenções 

e 6 votos contra, aprovar a Alienação da Participação do Município no Hospital 

Terra Quente (HTQ). 

 

 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Mirandela, Luís Augusto de Melo Guimarães, 

apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

 

“Declaração de Voto 

 

Eu votei favoravelmente e em consciência, favoravelmente sob o ponto de vista político, só e apenas.  

É a minha Declaração de Voto.” 
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---------- O Senhor Presidente da União de Freguesias Franco e Vila Boa, Paulo Pontes (PSD), apresentou a 

seguinte Declaração de Voto: 

 

“Declaração de Voto 

 

Sempre que isto acontecer e sempre que o considerar necessário, virei sempre fazer uma Declaração da minha intenção 

de Voto ou do Voto que fiz. Porquê? Porque entendo eu também e por duas razões que venho fazer a Declaração de 

Voto. 

Primeiro, porque no final de cada Sessão nunca se fica a saber e eu faço questão, de quando diz respeito à minha 
responsabilidade, nunca se fica a saber quem é que votou contra, quem é que votou a favor. Acho que, eu imponho a 

mim próprio, que deve ficar documentada a minha tendência de Voto, se é a favor, se é contra, se é abstenção, porque já 

houve aqui votações muito importantes, que eu considero importantes e que se ficou sem saber quem é que votou contra 

e quem é que votou a favor. Sabe-se apenas o número, mas não se sabe quem foi. 

Depois, voto contra, por uma outra razão que eu, enquanto pessoa, não posso dissociar a pessoa do político, também é 
verdade, mas enquanto a minha formação, sem ter nada a ver com formações académicas, a minha formação não me 

permite votar conscientemente uma votação destas, porque reconheço total incapacidade para avaliar se é favorável para 

o Município ou se é desfavorável para o Município. 

Avaliá-lo-ei provavelmente um dia que vou ficar a saber que, neste momento, o Município tem um ativo de cerca de 
300 mil euros, está lá e com certeza que continuaria lá, sempre, talvez até valorizado. 

Também não sei o que vai ser o caminho da saúde quer aqui, quer no resto do país, não sei se num futuro seria bom 

termos o ativo ou se seria pior não o termos. Uma coisa eu sei, é que daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos todos poderemos avaliar 

e perguntar para onde foi, onde está esse ativo de cerca de 300 mil euros.  

Estou a explicar porque é que eu votei contra, porque não sou capaz de avaliar em consciência os prós e contras deste 

negócio.” 

 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal Rui Sá (PSD) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

 

“Declaração de Voto 

 

Senhor Presidente, Senhora Secretária, Senhora Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores Colegas 

Deputados Municipais, Público e Comunicação Social. 

Eu votei naturalmente contra, naturalmente para mim, este ponto, não porque ideologicamente seja favorável ou seja 
contra. Votei em consciência, porque cada vez mais os Serviços dos Municípios do interior tendem a ser 

Municipalizados. Ainda hoje, o Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos disse que «caso não houvesse Serviço 

Privado de Saúde, coitada da população». 

É assim, eu já fui intervencionado duas vezes neste Hospital Privado com participação da Câmara Municipal. A minha 

mulher teve que fazer uma ecografia de urgência, ontem mesmo. No Público teria que esperar três meses, ali fê-lo de 

um dia para o outro. Eu sinto-me como Munícipe representado naquele Capital Social e eu poderia até votar 
favoravelmente este negócio se a esta Assembleia fosse trazido o valor pelo qual as ações iriam ser vendidas. Se ele 

efetivamente fosse um bom negócio para o Município, na minha avaliação, não teria problema nenhum de o votar 

favoravelmente. Como não tenho, isto para poder decidir, votei contra”.”  
 

 

“3 - III Revisão Orçamental 2018. 

 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 38 votos a favor e 7 

abstenções, aprovar a III Revisão Orçamental 2018. 
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“4 - Alteração ao Mapa de Pessoal 2018. 

 
 

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

 

 

DELIBERAÇÃO:  A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 29 votos a favor e 26 

abstenções, aprovar a Alteração ao Mapa de Pessoal 2018.” 

 

 

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

 

 

Mirandela, 12 de outubro de 2018. 

 

 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal; 
 

________________________________ 

Luís Augusto de Melo Guimarães 

 

 

 

 

 


