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EDITAL 

 

1. Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 25 de janeiro de 2019 

 

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 25 de janeiro de 2019, foram tomadas as seguintes 
deliberações: 

 

“2.1 - Proposta de Concretização Gradual da Transferência de Competências para as Autarquias Locais - Ano 2019. 
 
1 - O Município de Mirandela aceita a transferência das competências previstas no Decreto-Lei nº 97/2018, de 27 de novembro, que 
concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais “no domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres 
integradas no domínio hídrico do Estado”, ao abrigo do artigo 19.º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto e comunicar a deliberação da 
Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais; 

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

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 28 votos a favor, 26 abstenções e 1 voto 

contra, aprovar o ponto 1 - O Município de Mirandela aceita a transferência das competências 

previstas no Decreto-Lei nº 97/2018, de 27 de novembro, que concretiza a transferência de 

competências para os órgãos municipais “no domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres 

integradas no domínio hídrico do Estado”, ao abrigo do artigo 19.º da Lei nº 50/2018, de 16 de 

agosto e comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias 

Locais. 

 
2 - O Município de Mirandela não pretende no ano de 2019 a transferência das competências previstas no Decreto-Lei nº 98/2018, 

de 27 de novembro, que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais “no domínio da autorização de 
exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo, nomeadamente rifas, tômbolas, sorteios, 
concursos publicitários, concursos de conhecimento e passatempos”, ao abrigo do artigo 28.º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto”, e 
nos termos do disposto no nº 2 do artigo 9.º do citado decreto-lei caso seja deliberada a não-aceitação das competências, comunicar a 
deliberação da Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais; 

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

DELIBERAÇÃO:  A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o ponto 2 - O Município de 

Mirandela não pretende no ano de 2019 a transferência das competências previstas no Decreto-

Lei nº 98/2018, de 27 de novembro, que concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais “no domínio da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de 

fortuna ou azar e outras formas de jogo, nomeadamente rifas, tômbolas, sorteios, concursos 

publicitários, concursos de conhecimento e passatempos”, ao abrigo do artigo 28.º da Lei nº 

50/2018, de 16 de agosto”, e nos termos do disposto no nº 2 do artigo 9.º do citado decreto-lei 

caso seja deliberada a não-aceitação das competências, comunicar a deliberação da Assembleia 

Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais. 

 
3 - O Município de Mirandela não pretende no ano de 2019 a transferência das competências previstas no Decreto-Lei nº 100/2018, 

de 28 de novembro, que concretiza ao abrigo dos nº(s) 1 e 2 do artigo 21.º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, a transferência de 
competências para os órgãos municipais “no domínio das vias de comunicação” e nos termos do disposto no nº 2 do artigo 14.º do 
citado decreto-lei caso seja deliberada a não aceitação das competências, comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à 

Direção-Geral das Autarquias Locais; 
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---------- Efetuada a votação na Assembleia Municipal obteve-se a seguinte deliberação: 
 

DELIBERAÇÃO:  A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o ponto 3 - O Município de 

Mirandela não pretende no ano de 2019 a transferência das competências previstas no Decreto-

Lei nº 100/2018, de 28 de novembro, que concretiza ao abrigo dos nº(s) 1 e 2 do artigo 21.º da 

Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, a transferência de competências para os órgãos municipais “no 

domínio das vias de comunicação” e nos termos do disposto no nº 2 do artigo 14.º do citado 

decreto-lei caso seja deliberada a não aceitação das competências, comunicar a deliberação da 

Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais. 

 
4 - O Município de Mirandela não pretende no ano de 2019 a transferência das competências previstas no Decreto-Lei nº 101/2018, 

de 29 de novembro, que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais  “no 
domínio da justiça”, ao abrigo do artigo 35.º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto”, e nos termos do disposto no nº 2 do artigo 7.º do 
citado decreto-lei caso seja deliberada a não aceitação das competências, comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à 

Direção-Geral das Autarquias Locais; 

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

DELIBERAÇÃO:  A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o ponto 4 - O Município de 

Mirandela não pretende no ano de 2019 a transferência das competências previstas no Decreto-

Lei nº 101/2018, de 29 de novembro, que concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais e das entidades intermunicipais “no domínio da justiça”, ao abrigo do artigo 

35.º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto”, e nos termos do disposto no nº 2 do artigo 7.º do citado 

decreto-lei caso seja deliberada a não aceitação das competências, comunicar a deliberação da 

Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais. 

 
5 - O Município de Mirandela aceita a transferência das competências previstas no Decreto-Lei nº 103/2018, de 29 de novembro, 

que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais “no domínio do apoio às equipas de intervenção 
permanente das associações de bombeiros voluntários”; ao abrigo da alínea b) do artigo 14.º e do artigo 34.º da Lei nº 50/2018, de 
16 de agosto e comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais; 

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

“DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 26 votos a favor, 28 abstenções e 1 voto 

contra, aprovar o ponto 5 - O Município de Mirandela aceita a transferência das 

competências previstas no Decreto-Lei nº 103/2018, de 29 de novembro, que concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais “no domínio do apoio às equipas de 

intervenção permanente das associações de bombeiros voluntários”; ao abrigo da alínea b) do 

artigo 14.º e do artigo 34.º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto e comunicar a deliberação da 

Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais. 

 
6 - O Município de Mirandela aceita a transferência das competências previstas no Decreto-Lei nº 104/2018, de 29 de novembro, 
que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais nos seguintes domínios, ao abrigo do artigo 22.º da Lei nº 
50/2018, de 16 de agosto: “Instalação e a gestão de Lojas do Cidadão e de Espaços Cidadão; Instituição e Gestão dos Gabinetes de 
Apoio aos Emigrantes; Instituição e gestão dos Centros Locais de Apoio e Integração de Migrantes”; 

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

“DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 27 votos a favor, 29 abstenções e 1 voto 

contra, aprovar o ponto 6 - O Município de Mirandela aceita a transferência das 

competências previstas no Decreto-Lei nº 104/2018, de 29 de novembro, que concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais nos seguintes domínios, ao abrigo do 

artigo 22.º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto: “Instalação e a gestão de Lojas do Cidadão e de 

Espaços Cidadão; Instituição e gestão dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes; Instituição e 

Gestão dos Centros Locais de Apoio e Integração de Migrantes”. 
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7 - O Município de Mirandela não pretende no ano de 2019 a transferência das competências previstas no Decreto-Lei nº 105/2018, 

de 29 de novembro, que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais “no domínio da habitação”, ao 

abrigo do artigo 17.º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto e nos termos do disposto no nº 2 do artigo 17.º do citado decreto-lei caso seja 
deliberada a não aceitação das competências, comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias 
Locais; 

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

 

DELIBERAÇÃO:  A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o ponto 7 - O Município de 

Mirandela não pretende no ano de 2019 a transferência das competências previstas no Decreto-

Lei nº 105/2018, de 29 de novembro, que concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais “no domínio da habitação”, ao abrigo do artigo 17.º da Lei nº 50/2018, de 16 

de agosto e nos termos do disposto no nº 2 do artigo 17.º do citado decreto-lei caso seja 

deliberada a não aceitação das competências, comunicar a deliberação da Assembleia 

Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais. 

 
8 - O Município de Mirandela aceita a transferência das competências previstas no Decreto-Lei nº 106/2018, de 29 de novembro, 
que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais “no domínio da gestão do património imobiliário público, 
ao abrigo do artigo 16.º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto” e comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à Direção-Geral 
das Autarquias Locais; 

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

DELIBERAÇÃO:  A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 28 votos a favor, 28 abstenções e 1 voto 

contra, aprovar o ponto 8 - O Município de Mirandela aceita a transferência das competências 

previstas no Decreto-Lei nº 106/2018, de 29 de novembro, que concretiza a transferência de 

competências para os órgãos municipais “no domínio da gestão do património imobiliário 

público, ao abrigo do artigo 16.º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto” e comunicar a deliberação da 

Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais. 

 
9 - O Município de Mirandela não pretende no ano de 2019 a transferência das competências previstas no Decreto-Lei nº 107/2018, 

de 29 de novembro, que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais” no domínio do estacionamento 
público”, ao abrigo do artigo 27.º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto e nos termos do disposto no nº 2 do artigo 12.º do citado 
decreto-lei caso seja deliberada a não aceitação das competências, comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à Direção-
Geral das Autarquias Locais. 
 
---------- Efetuada a votação na Assembleia Municipal obteve-se a seguinte deliberação: 
 

DELIBERAÇÃO:  A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o ponto 9 - O Município de  

Mirandela não pretende no ano de 2019 a transferência das competências previstas no 

Decreto-Lei nº 107/2018, de 29 de novembro, que concretiza a transferência de competências 

para os órgãos municipais” no domínio do estacionamento público”, ao abrigo do artigo 27.º da 

Lei nº 50/2018, de 16 de agosto e nos termos do disposto no nº 2 do artigo 12.º do citado 

decreto-lei caso seja deliberada a não aceitação das competências, comunicar a deliberação da 

Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal Virgílio Tavares (CDS-PP) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

“Declaração de voto 
Votamos a favor da descentralização de competências porque acreditamos que possa ser um bem para o Município e trata-se do 
faseamento da receção dessas competências pela Autarquia de Mirandela. No entanto, queremos aqui manifestar o nosso desacordo, 
com a forma como o processo tem decorrido, com os “arranjos” entre os dois maiores partidos, com o caráter quase inútil ou inútil a 

respeito da tomada de posição desta Assembleia em relação às transferências iniciais, portanto, decisões do Governo, não fomos 
consultados para isso. Por isso, porque a descentralização acontece com a publicação dos diplomas pelo Governo, 
independentemente das decisões das Assembleias Municipais. Estamos perante, na nossa opinião, uma forma obscura de tentar dar  a 
ideia do exercício da Democracia.” 
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---------- O Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Cedães António Martins (PSD) apresentou a seguinte Declaração de 

Voto: 

“Declaração de voto de vencido 
Esta declaração de voto é uma declaração de voto subscrita por vários membros, portanto, que constam aqui, e é uma declaração de 
voto de vencido. 
Os signatários da declaração de voto, declaram ao abrigo do número um do artigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo e 
do artigo 46.º do Regimento da Assembleia Municipal de Mirandela, o seu voto de vencido, votando em abstenção os pontos um, 
cinco, seis e oito, fazendo constar em ata para memória futura as suas razões: 
- O número um, do artigo 3.º do Código do Procedimento Administrativo refere que: “Os órgãos da administração pública devem 
atuar em obediência à lei e ao direito, dentro dos limites dos poderes que lhes foram conferidos e em conformidade com os respetivos 

fins”. 
 - O artigo 30.º do Código do Procedimento Administrativo refere ainda que: “No silêncio da lei, é proibida a abstenção aos membros 
dos órgãos consultivos e aos dos órgãos deliberativos, quando no exercício de funções consultivas”. 
- O número dois, do artigo 40.º do Regimento da Assembleia Municipal de Mirandela refere que: “Nenhum membro da Assembleia 
presente pode deixar de votar, sem prejuízo do direito de abstenção” 
- Os Deputados Municipais devem agir em conformidade com a Lei e é isso que os signatários da declaração de voto acabaram de 
fazer; 
- A Lei n.º50/2018, na alínea a) do artigo 4.º, refere que caso as autarquias não pretendam a transferência das competências a mesma 

deve ser comunicada à DGAL, após prévia deliberação do seu órgão deliberativo; 
- Ou seja, a aceitação por parte do Município quer por deliberação ou por omissão, que daria a aceitação tácita,  é de pura 
competência e responsabilidade do Município. Segundo o referido diploma, a Assembleia Municipal não é chamada a pronunciar-se 
no caso de aceitação das competências, já decididas pelo Executivo; 
- Neste caso, os membros desta Assembleia Municipal não podem votar uma matéria que não é da sua competência, não descurando 
o facto de os mesmos poderem ser discutidos, mas nunca alvo de uma deliberação desta Assembleia; 
- Bem vincado está isso na informação que o Executivo Municipal remeteu à Assembleia quando diz “Assim, ciente de que com a 
aceitação do exercício das competências não tenha que haver pronúncia da Assembleia Municipal nem comunicação à DGAL para o 

efeito…” e complementa que “…O efeito é automático”. 
- Foi imprudente e despropositada a inclusão destes quatro pontos para votação nesta Assembleia; 
- A sua rejeição, por parte da Assembleia, não teria qualquer efeito vinculativo, mas traria com toda a certeza um problema jurídico e 
político ao Executivo; 
- Cientes do sentido de estado e de dever, como Deputados Municipais, não pretendemos alimentar polémicas com a legitimidade 
desta votação e da legalidade da nossa participação, deixando esse ónus e responsabilidade para quem a convocou; 
- Fica assim cumprido o nosso dever e obrigação como Deputados da Assembleia Municipal. 
 
Mirandela, 25 de janeiro de 2019. 
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---------- O Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Alvites Eurico Carrapatoso (PSD) apresentou a seguinte Declaração de 

Voto: 

“Declaração de voto 
Senhor Presidente, Senhores Secretários, Vereadores, Colegas Deputados. A minha declaração de voto restringe-se unicamente à 
gestão do património mobiliário, sem afetação, e é só para realçar uma questão é que já há muito património mobiliário cuja gestão 
incumbe à Câmara e gestão essa que é deficitária. O único reparo que eu queria fazer é que antes de intervir, pelo menos dar-nos essa 
garantia. Pelo menos eu gostava de saber que eu enquanto Presidente de Junta da Freguesia de Alvites hei de ver que o património 
que já é da Câmara Municipal neste momento, há de ser preparado par ser utilizado antes de outro património mobiliário que a 
Câmara venha agora aceitar essa incumbência. Porque muito me entristeceria ter, por exemplo, duas escolas primárias na Junta de 
Freguesia de Alvites que eu não posso dar utilização enquanto não tiver em condições e ver património imobiliário que no futuro virá 

a ser aceite pela Câmara que terá intervenções antes do património que já é da Câmara. 
Era a única coisa que eu queria dizer.” 
 
 

“2.2 - Proposta de Acordo Prévio do Município de Mirandela na Concretização da Transferência das Competências para a 

Comunidade Intermunicipal – Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM). 

1. - Decreto-Lei n.º 99/2018, de 28 de novembro, que “concretiza a transferência de competências para os órgãos das entidades 
intermunicipais no domínio da promoção turística interna sub-regional, em articulação com as entidades regionais de turismo, ao 

abrigo do artigo 36.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto”, e para efeitos do disposto no artigo 4.º do citado decreto-lei; 

2. - Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro, que “concretiza a transferência de competências para as entidades 

intermunicipais no domínio da justiça, ao abrigo do artigo 35.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto”, e nos termos do disposto 
no n.º 2 do artigo 9.º do citado decreto-lei; 

3. - Decreto-Lei n.º 102/2018, de 29 de novembro, que “concretiza a transferência de competências para os órgãos das entidades 
intermunicipais no domínio dos projetos financiados por fundos europeus e programas de captação de investimento, ao abrigo das 
alíneas c) e d) do artigo 37.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto”, e para efeitos do disposto no artigo 4.º do citado decreto-lei; 

4. - Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro, que “concretiza a transferência de competências para os órgãos das entidades 

intermunicipais no domínio da rede dos quartéis de bombeiros voluntários e dos programas de apoio às corporações de bombeiros 
voluntários”, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 2.º e para efeitos do disposto no artigo 5.º do citado decreto-lei. 
 
---------- Efetuada a votação na Assembleia Municipal obteve-se a seguinte deliberação: 
 

DELIBERAÇÃO:  A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 28 votos a contra, 2 abstenções e 25 

votos a favor, não aprovar Proposta de Acordo Prévio do Município de Mirandela na 

Concretização da Transferência das Competências para a Comunidade Intermunicipal – 

Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM). 

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

“Declaração de voto 
A bancada Municipal do PSD, votou contra esta proposta de transferência de competências a favor das CIM`s nos quatro domínios 

anunciados, porque a alocação de competências num órgão intermédio, não eleito pelo povo, e que não presta contas às Assembleias 
Municipais que nela depositam competência, tendo em conta também a falta de informação de apoio à decisão, votamos contra esta 
transferência de competências.” 

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

 
Mirandela, 25 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal; 
 

________________________________ 
Luís Augusto de Melo Guimarães 

 


