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EDITAL 

 

5. Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 21 de dezembro 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 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 21 de dezembro de 2018, foram tomadas as seguintes 
deliberações: 
 

“4.2 - Orçamento Municipal para o ano económico de 2019. 

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

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 36 votos a favor, 13 abstenções e 1 voto 

contra, aprovar o Orçamento Municipal para o ano económico de 2019.” 

 
---------- O Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Cedães António Martins (PSD) apresentou a seguinte Declaração de 

Voto: 
 

“Declaração de voto 
Eu queria que ficasse registado em ata que a Freguesia de Cedães, que eu represento, vota favoravelmente o Orçamento, não apenas 
pela questão do subsídio que vai ser atribuído às Freguesias e que lá consta. Revemo-nos mais ou menos na totalidade do documento, 

existem lá questões importantes nomeadamente na nossa Freguesia e mantenho a coerência que tenho mantido nos outros anos. O 
Orçamento tem um voto favorável da nossa parte e, neste caso, da minha parte, porque sou eu que represento a Freguesia aqui na 
Assembleia Municipal.” 
 

“4.3 - IV Revisão Orçamental 2018. 

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

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 21 votos a favor, 6 abstenções e 12 votos 

contra, aprovar a IV Revisão Orçamental de 2018.” 
 

“4.4 - Participação Variável no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (I.R.S.). – 2019. 

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

“DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 36 votos a favor, 1 abstenção e 1 voto 

contra, aprovar a Participação Variável no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

(I.R.S.) – 2019.” 

 

“4.5 - Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (I.M.I.) - 2018. 

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

“DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 37 votos a favor e 1 abstenção, aprovar a 

Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (I.M.I.) - 2018.” 

 
 

“4.6 - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (T.M.D.P.) - 2019. 

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

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, com 44 votos a favor, aprovar a Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem (T.M.D.P.) - 2019.” 
 

“4.7 - Proposta de Aprovação de Subsídios e Minuta de Protocolo a Celebrar com as Freguesias do Concelho de Mirandela 

---------- Efetuada a votação na Assembleia Municipal obteve-se a seguinte deliberação: 
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DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 50 votos a favor e 1 abstenção, aprovar a 

Proposta de Aprovação de Subsídios e Minuta de Protocolo a Celebrar com as Freguesias do 

Concelho de Mirandela.” 

 
---------- O Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Cedães António Martins (PSD) apresentou a seguinte Declaração de 

Voto: 
“Declaração de voto 

Como reafirmei na intervenção, parece que alguém ficou muito incomodado. Eu não voto favoravelmente nem desfavoravelmente o 
Protocolo, porque entendo, e se o faço é porque o sei, que a minha Assembleia de Freguesia não se pronunciou sobre ele. E é preciso 

entender, se o Protocolo é aprovado em Assembleia Municipal, não é passível de ser alterado. Portanto, eu entendo que um 
Protocolo, aliás é o que diz a Lei, tem que ser sufragado pela Assembleia de Freguesia. A Assembleia de Freguesia não o sufragou, 
eu não o posso votar na Assembleia. É a minha opinião, como são as opiniões dos outros aqui dentro. Muito obrigado.” 
 

“4.8 - Proposta de Isenção Temporária da Taxa para o pedido de realização de Queimadas – Uso de Fogo para a Renovação 

de Pastagens. 

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

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, com 51 votos a favor, aprovar a Proposta 

de Isenção Temporária da Taxa para o Pedido de Realização de Queimadas - Uso de Fogo 

para a Renovação de Pastagens.” 
 

“4.9 - Proposta de Protocolo de Adesão do Município de Mirandela ao Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves. 

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

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 22 votos a favor, 18 abstenções e 10 votos 

contra, aprovar a Proposta de Protocolo de Adesão do Município de Mirandela ao Conselho 

de Fundadores da Fundação de Serralves.” 

 
---------- O Senhor Presidente da União das Freguesias de Franco e Vila Boa Paulo Pontes (PSD) apresentou a seguinte 

Declaração de Voto: 
 

“Declaração de voto 
Eu só quero justificar, não é que me fique algum peso na consciência, mas quero justificar o meu voto contra, por duas razões. A 
primeira razão é porque a Mesa não me deu oportunidade de fazer perguntas sobre o assunto. Não quero considerar isto como uma 
perseguição, mas era um direito meu fazer perguntas ou esclarecer melhor o assunto. Assim sendo, e como não me foi dada a 

oportunidade de esclarecer, votei contra. Mas votei contra também por uma outra razão, porque e assumo, estando eu na área da 
Cultura, sendo professor, assumo que não consigo atingir o alcance disto. Isto pelo valor que está em causa, 100.000,00€. E não 
consigo atingir por várias razões, porque acho que até aceito que se invistam, 100, 200, 300, sem limite até, mas a partir do momento 
em que nós localmente tenhamos um levantamento exaustivo de tudo o que é Cultura das várias áreas. Por exemplo eu já meti um 
projeto à Câmara logo no início, logo que tomei posse, meti um projeto para fazer e continuo a fazer e vou fazer, independentemente 
de qual venha a ser a decisão, meti um projeto para fazer uma monografia sobre o Franco, acho que é Cultura também, e não me foi 
dada, ainda, qualquer resposta. Mas mais, por acaso, e não é que isso tenha algum valor, poderá ter algum valor pessoal, tenho três 
livros editados, nunca a Câmara Municipal me deu um cêntimo, um cêntimo para custear o lançamento de um livro. Posso já amanhã, 

porque eu sei que nunca pedi, nunca pedi a este Executivo, mas vou já dizer, se quiserem amanhã, ou ainda hoje à noite, têm aqui 
uma cópia de um livro meu, para se quiserem subsidiar para editar. Eu só não edito mais porque acabou-se-me o dinheiro para a 
Cultura e enquanto não arranjar mais, não edito. Mas antes que me digam, eu hoje à noite posso ter aqui um livro já para editar. E 
outro tipo de Cultura que pode ser feito, mesmo a nível de imóveis, de todas as áreas, acho que então, depois sim, partiríamos para 
uma outra fase. Seria então a fase nacional ou a fase de Serralves, que eu não consigo, todos os dias recebemos emails da Fundação 
de Serralves, mas eu se quiser ir a Serralves tenho de pagar e, como já dizia alguém, tenho de pagar as portagens e tenho de pagar 
bilhete, o que não me sai nada barato. Era isto que eu queria dizer.” 

 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal José Manuel Pavão (PSD) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 
 

“Declaração de voto 
O voto contra esta questão que aqui foi debatida parece-me precipitado e foi longe do realismo que o nosso concelho obriga. Já hoje 
pedi aqui à Senhora Presidente, e esse assunto foi consensual e foi transferido, sobre a realidade social do nosso Concelho. É 
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importante que os Deputados e os Membros desta Câmara saibam se ainda há entre nós gente que enfrenta sérias dificuldades, na 
doença, na alimentação, na educação, na sua pobreza, na sua saúde, isso é importante. Considero que a Arte é deveras importante e 

pode ser uma das nossas prioridades. Mas entre o Pão e a Arte, eu vou primeiro pelo Pão. Este Pão a que me refiro é as necessidades 
reais dos nossos Munícipes, são as necessidades reais dos nossos Munícipes, portanto, é uma declaração de voto. O meu voto é 
contra porque acho que está longe da realidade. Aproveito a oportunidade, porque me lembro do seguinte, para o Executivo 
Camarário ver qual é a relação do nosso Município em relação ao financiamento do Museu do Douro, depois explicarei  as razões 
como é evidente, que se trata do meu dever. Muito obrigado.”                        
 
---------- O Senhor Presidente da União das Freguesias de Freixeda e Vila Verde, André Geraldo (PSD) apresentou a seguinte 

Declaração de Voto: 

 
“Declaração de voto 

A questão de eu ter vindo aqui em cima, não é por eu ser mais ou menos do que os outros, unicamente não gosto de falar de costas 
para ninguém. É o seguinte: isto aqui, agora, apanhou-me aqui um bocado, deixou-me aqui um bocado atrofiado, ou seja, andaram 
aqui a preparar um orçamento, andaram a cortar às nossas Associações locais e depois mandam aqui uma bomba destas? Por amor de 
Deus, isto é uma contradição. Eu não tenho nada contra a Arte, pelo contrário, agora acho que nem oito nem oitenta. Vocês querem 
dar um apoio aos alunos, então convidam um Professor, alguém de Arte e vem fazer uns seminários vem dar aí uma palestra, agora 
dar 100.000,00€ por ano de mão beijada a uma Fundação? É 25.000,00€? Então, desculpem eu estava a entender mal, mas mesmo 

assim ainda acho que é um valor exorbitante. Isto é contraditório. Não se estejam a rir, nas últimas Assembleias andamos aqui a 
discutir a quantidade e a qualidade da comida que é servida nas nossas cantinas, e depois há dinheiro para despejar assim? Então as 
coisas essenciais como falou, e muito bem, o Doutor Pavão, é melhor pormos primeiro o Pão do que a Cultura, eu concordo 
plenamente. O pessoal começa-se a rir, mas nesta casa, ainda não há três meses falamos aqui sobre a quantidade e a qualidade da 
comida que era servida aos nossos alunos. Tenho dito.” 
 
---------- O Senhor Deputado Municipal Carlos Clemente (PS) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

 

“Declaração de voto 
Eu voto a favor, na esperança de que efetivamente a Escola Secundária de Mirandela possa ter uma área de Arquitetura que neste 
momento não tem. Os alunos têm que ir para Vila Real. Eu agora questiono-me, por que razão, também não sei há quantos anos não 
existe esta área? Mas há outras áreas e estamos a falar de Cultura, estamos a falar de Música e aqui, aqui, eu deixo mais um desafio, 
porque razão é que Mirandela, tendo uma Escola de Música há 28 anos, ainda nunca fez um protocolo de paralelismo pedagógico, 
para o ensino da Música, com o ensino normal com a Escola Secundária, portanto, isso é uma coisa que me revolta, com os meios 
que esta cidade tem, nunca ter feito isto. E também olho para vocês como é óbvio e também vejo aí desse lado, o tempo foi passando, 
outras cidade que começaram muito mais tarde do que nós, nomeadamente Vila Real com o Teatro, Bragança com o Teatro, nós já 
tínhamos este aqui há muitos anos, mas não o soubemos potenciar como devíamos, portanto, daqui a esperança, pelo menos o meu 

voto foi assim, na esperança que estas questões possam ser efetivamente colocadas em prática para que os nossos filhos, os nossos 
netos, esta região toda possa ter acesso à Cultura, não só elitista dos quadros de Miró ou outra coisa parecida, mas também às coisas 
que estão já aqui assentes, enraizadas com capacidade instalada como é o caso da nossa ESPROARTE. Tenho dito, obrigado.” 
 
 
---------- O Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Cedães António Martins (PSD) apresentou a seguinte Declaração de 

Voto: 
“Declaração de voto 

Votei contra, para além de todos os argumentos que aí houve, queria ressalvar dois aspetos. Este ano tínhamos a possibilidade de 
estar na Feira do Livro em Mirandela com dois autores nacionais e a ilustração do livro foi feita por pessoas da minha Freguesia, 
portanto, da minha aldeia. Desde abril ou maio que se trocaram emails, nunca mais obtive uma resposta relativamente à Feira do 
Livro e foi um evento que este ano desapareceu do mapa, sem qualquer justificação aparente. Recebi algum feedback por parte de 
pessoas ligadas à Cultura que me disseram que estava para ser realizado um mega evento e que provavelmente teria que haver algum 
agendamento. Esses autores vinham cá a custo zero, as pessoas da minha aldeia vinham cá a custo zero como já estiveram aqui 
expostas, portanto, parece-me um irrealismo pagar 100.000,00€ para sermos sócios dalguma coisa.  

 

 
---------- O Senhor Deputado Municipal Jorge Humberto Fernandes (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

 
“Declaração de voto 

A minha declaração de voto tem dois motivos e eu passo a explicar quais são. Nós não somos contra a Cultura, eu vou repetir aqui 
outra vez aquilo que disse ali em cima. Somos o único partido neste país, que na Assembleia da República, quando se discute o 
Orçamento Geral do Estado, fazemos propostas para que o orçamento da Cultura chegue a 1%, Senhora Presidente, a 1% do 
Orçamento Geral do Estado. E o que é que acontece? O Partido Socialista, o PSD e o CDS, que foram Governos ao longo destes 48 

anos de Democracia, ainda não tiveram a coragem de o fazer chegar lá, a 1%, 1% do Orçamento Geral do Estado, meus Senhores, 
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portanto, não aceito que ponham em causa aquilo que são as pretensões e aquilo que nós defendemos em relação à Cultura que deve 
estar ao serviço de todos e não de alguns. Este é o primeiro ponto. 

Senhora Presidente, mas eu dou-lhe o benefício da dúvida, eu vou-lhe votar contra, mas vou-lhe dar o benefício da dúvida, porque 
para além daquilo que vai ser protocolado com Serralves, eu não sei até que ponto é que esse tal protocolo vai fazer com que as 
pessoas tenham mais acesso à Cultura. Não sei, vou votar contra, mas vou votar contra por uma principal razão. Senhora Presidente o 
meu mandato termina um ano antes de acabar este protocolo que vai assinar e eu não quero estar vinculado ou não quero vincular o 
meu partido, daqui a três anos e quando fizermos o balanço daquilo que foi este protocolo assinado entre a Câmara Municipal de 
Mirandela e a Fundação Serralves, for um bluff, exatamente como foi o bluff daquele protocolo celebrado entre o PSD Executivo com 
o Mirandela XXI, portanto, não quero estar aqui a discutir, porque não vou estar cá, porque o meu mandato acaba um ano antes do 
protocolo findar com a Fundação Serralves, não quero estar, digamos, a dar um passo maior que a perna. E não quero depois, 

exatamente por isso, deixar esse ónus, mas vou-lhe dar o benefício da dúvida, Senhora Presidente. E vou-lhe dizer mais, se o seu 
Departamento Cultural, ali com a Vereadora Vera Preto que é da Cultura, me provar realmente, em 2020 que este protocolo foi um 
êxito, então, Senhora Presidente, aquele benefício que lhe estou a dar agora, mas vou votar contra por esta razão, só, porque o meu 
mandato termina um ano antes deste protocolo acabar, eu serei o mais crítico dos críticos, mas também serei o mais otimista e o mais 
justo em lhe dar os parabéns se este protocolo tiver essas pernas para andar. Muito obrigado.” 
 

 

 

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

 

 

 

Mirandela, 21 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal; 
 

________________________________ 

Luís Augusto de Melo Guimarães 
 
 
 
 


