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CERTIDÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE  

20/12/2019 

APROVADA EM MINUTA, NOS TERMOS LEGAIS, NA PARTE RESPETIVA 

 

Luísa Belchior, Secretária da Mesa da Assembleia Municipal de Mirandela: 

 

CERTIFICA, que da ata da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Mirandela realizada em 20 de dezembro 

de 2019, aprovada em minuta nos termos e para efeitos consignados nos nºs 3 e 4 do art.º 57.º do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, consta uma deliberação do seguinte teor: 

 

“4.3 - Orçamento Municipal para o ano económico de 2020. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 05 de dezembro de 2019, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos membros 

do PS e três votos contra dos membros do PSD, conforme proposto: 

1 - Aprovar o Orçamento Municipal para o ano económico de 2020; 

2 - Submeter o referido documento à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal.” 

 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 

Informo esta Assembleia Municipal que a aprovação do Orçamento Municipal para o ano económico de 2020, implica 

também a aprovação da “Contratação do Empréstimo a Curto Prazo de/até ao Montante de 1.000.000,00 €” nas 

condições constantes das Atas de Abertura de Propostas e de Análise das mesmas, que constam do documento em 

apreciação, entre a página 108 e a página 134. 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 33 votos a favor, 4 abstenções e 

16 votos contra, aprovar o Orçamento Municipal para o ano económico de 2020. 

 

---------- Os Senhores Deputados Municipais VIRGÍLIO TAVARES e JOSÉ FAUSTINO CUNHA (CDS/PP) 

apresentaram a seguinte Declaração de Voto: 

 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

“Declaração de Voto 

 

Votamos favoravelmente na expetativa de que o Executivo seja capaz de realizar os objetivos a que se propõe, 

aceitando futuramente as sugestões que lhe são manifestadas. 

É um voto para que consigam a prosperidade para o concelho de Mirandela que anunciam.” 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frechas JOSÉ CARLOS TEIXEIRA (Independente pelo PS) 

apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Votei contra no sentido de me sentir enganado e consequentemente os meus fregueses, visto que durante a campanha 

eleitoral a Senhora Presidente se comprometeu a renovar a praia fluvial, inclusivamente afixou cartazes e placares em 

3D. O Senhor Vice-Presidente José Cunha, na altura, candidato à Câmara também, aquando da abertura da sede de 

campanha fez questão de referir mais uma vez a questão da praia fluvial de Frechas que merecia, com dignidade, ser 

requalificada e, se quiser para memória futura ou para o poder localizar no seu discurso, quando falou que merecia 

também um parque para autocaravanas. 
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---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães ANTÓNIO MARTINS (PSD) apresentou a seguinte 

Declaração de Voto: 

 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Votei favoravelmente, porque na página 39 há um investimento para o abastecimento de água à localidade, que muito 

sofremos no verão, mas espero que efetivamente não me venha a arrepender de o ter feito e quero ver se para o ano isto 

é materializado. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JORGE HUMBERTO (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

A CDU vota contra, porque não subscrevemos um Orçamento que assume de forma ligeira transferências de 

competências que não estão contempladas e que terão consequências imprevisíveis e um Orçamento que é frágil e que 

não está de acordo com as comparticipações comunitárias.” 

 

 

 

Mirandela, 20 de dezembro de 2019. 

 

 

 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal; 

 

________________________________ 

Luís Augusto de Melo Guimarães 

 

A 1.ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal; 

 

________________________________ 

Luísa Maria Almeida Torres Belchior 

 

O 2.º Secretário da Mesa da Assembleia; 

 

__________________________ 

José António Costa Ferreira 

 


