
   ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDELA  
 

 

 

 PG.01_IMP.03 

Praça do Município – 5370 - 288 Mirandela  NIF – 506 881 784  Telefone - 278 200 238  

e-mail – assembleia.municipal @cm- mirandela.pt www.cm-mirandela.pt  Fax - 278 265 753 Página 1 de 3 

 

 

EDITAL 

 

1. Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 22 de fevereiro 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 Ordinária da Assembleia Municipal de 22 de fevereiro de 2019, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 
 
 

“4.4 - Proposta de Concretização gradual da transferência de competências para as autarquias locais – “proteção e saúde 

animal e da segurança dos alimentos” e “cultura” - Ano 2019. 

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

“DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o ponto 1 - “O Município de 

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

Lei nº 20/2019, de 30 de janeiro, que concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais “nos domínios da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos”, ao abrigo dos 

artigos 24.º e 25.º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto. 

 
---------- 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 22/2019, de 30 de janeiro, que concretiza ao abrigo do artigo 15.º da Lei nº 50/2018, de 16 

de agosto, a transferência de competências para os órgãos municipais “no domínio da cultura”.” 
 

 
 

“4.5 - Proposta de Minuta de Acordo de Regularização de Dívida do Município de Mirandela no âmbito do Setor 

da Água e Saneamento de Águas Residuais com as Águas do Norte, S.A.. 
 
---------- Efetuada a votação na Assembleia Municipal obteve-se a seguinte deliberação: 
 

“DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 50 votos a favor, 2 abstenções e 1 voto 

contra, aprovar a Proposta de Minuta de Acordo de Regularização de Dívida do 

Município de Mirandela no âmbito do Setor da Água e Saneamento de Águas Residuais 

com as Águas do Norte, S.A.” 

 

 

“4.6 - Proposta de Celebração de “Contrato de Comodato” entre a IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. e o 

Município de Mirandela. 
 
---------- Efetuada a votação na Assembleia Municipal obteve-se a seguinte deliberação: 
 

“DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 26 votos a favor, 6 abstenções e 20 votos 

contra aprovar a Proposta de Celebração de “Contrato de Comodato” entre a IP – 

Infraestruturas de Portugal, S.A. e o Município de Mirandela.” 
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---------- O Senhor Deputado Municipal Jorge Pires (PSD) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

 

Declaração de voto 

Vou fazer uma declaração de voto e ao mesmo tempo defesa da honra. Eu considero-me insultado aqui, e vou explicar, aqui, ao 
Senhor Deputado da CDU o erro em que está a laborar. Eu defendi uma opção, para que a operação fosse feita. Ninguém me ouviu 

aqui dizer que a minha opção era para vender ou não vender. Dei como exemplo, até pode ser se a Câmara precisar de dinheiro. Mas 
essa decisão, Senhor Deputado, pertence ao atual Executivo e, portanto, o Senhor não tem o direito de chegar aqui e dizer que nós 
queremos vender isto. É o Executivo que iria decidir, não somos nós. Daí o eu dizer que é a defesa da minha honra, porque me senti 
ofendido, e uma declaração de voto, explicando mais ou menos porque é que eu votei contra. 

Muito obrigado. 

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

 

Declaração de voto 

Os elementos da bancada do PSD, votam contra. Não somos contra a edificação da obra a realizar, somos contra só, ao protocolo de 
comodato. Pensamos nós, que não foram esgotadas todas as possibilidades negociais com a Infraestruturas de Portugal.  

 

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

 

Declaração de voto 

Senhor Presidente, Senhor Deputado, não tive intenção de ofender nem de pôr em causa aquilo que possa ser a pretensão de Vossa 

Excelência. Aquilo que eu disse, e reitero, nós sempre fomos contra o encerramento da Linha do Tua e, portanto, abstive-me nesta 
votação exatamente para evitar que este contrato não caísse em “saco roto” e permitisse que aquele edifício fosse parar à mão de 
privados. 

Muito obrigado. 

 

---------- A Senhora Presidente de Junta de Freguesia de Suçães Luísa Deimãos (PSD) apresentou a seguinte Declaração de 

Voto: 

 

Declaração de voto 
Eu venho, também, fazer uma declaração de voto. Estou aqui com independência, e voto de acordo com a minha consciência. Não 
estou ao serviço de ninguém e não admito que haja um Deputado que me diga que estou ao serviço de alguém que eu nem sequer 
conheço. É só isso que eu quero dizer. Obrigada. 
 

---------- O Senhor Deputado Municipal José Faustino da Cunha (CDS-PP) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

 

Declaração de voto 
Senhor Presidente, o CDS-PP votou favoravelmente a proposta da realização do contrato de comodato, na medida em que foi a única 
proposta concreta, na medida em que apareceu nesta Assembleia. Porque aquilo que foi escrito no Boletim número quatro de 2017, 
foi uma falsa notícia. 
Teno dito. 
 

---------- A Senhora Presidente de Junta de Freguesia de São Salvador Cristina Passas (PSD) disse: 

 

Declaração de voto 

A minha declaração vai no sentido da minha intervenção anterior, isto é, mais do que a forma, que está neste momento a ser 

discutida, ela é muito importante e poderá ser revista, é a urgência que aquele património necessita de intervenção, em prol do 
desenvolvimento económico, empresarial e do comércio de Mirandela, daí eu, de facto, ter o mesmo alinhamento que tiveram os 
Senhores Vereadores da Câmara Municipal da bancada do PSD, achar que não deve ser da minha parte um impedimento que todos 
esses trabalhos comecem já. 

 

 

“4.8 - Proposta de Autorização para Renegociar Créditos Cedidos ao Banco BPI, S.A. pelas Águas do Norte S.A.. 

---------- Efetuada a votação na Assembleia Municipal obteve-se a seguinte deliberação: 
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DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 45 votos a favor e 1 voto contra, aprovar a 

Proposta de Autorização para Renegociar Créditos Cedidos ao Banco BPI, S.A. pelas 

Águas do Norte S.A..” 

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

 
 
 
Mirandela, 22 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal; 
 

________________________________ 
Luís Augusto de Melo Guimarães 

 


