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CERTIDÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE  

18/12/2020 

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 18 de dezembro 

de 2020, aprovada em minuta nos termos e para efeitos consignados nos n.ºs 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 2021. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 10 de dezembro de 2020, 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 2021; 

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

 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 32 votos a favor, 10 abstenções e 

15 votos contra, aprovar o Orçamento Municipal para o ano económico de 2021, 

documento que inclui a Aprovação da Contração 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 com o Banco Comercial Português sob proposta da 

Câmara Municipal, que constam do documento em apreciação, entre a página 137 e a 

página 158. 

 

---------- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Franco e Vila Boa PAULO PONTES (PSD) apresentou a 

seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Abstive-me neste Orçamento por razões que passo a aludir. 

Primeiro, porque acho que qualquer Executivo tem o direito de fazer o Orçamento que acha que deve fazer e que a 

Oposição pode é abster-se, mas não votar contra, porque é da responsabilidade do Executivo executá-lo. 

Depois, abstive-me por aquilo que disse quando falei anteriormente e abstenho-me, também, porque não concebo que 

qualquer associação, seja ela qual for, cultural, religiosa, qualquer que seja, sedeada em Mirandela receba mais de 

subsídio mensal, anual ou durante o Mandato do que a mais pequena Junta de Freguesia. 

 

---------- 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 contra por uma simples razão. A única rubrica afeta no Orçamento de um investimento direto na minha Freguesia 

é precisamente a mesma rubrica que estava no Orçamento do ano passado. 
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No ano passado votei a favor, fiz uma Declaração de Voto nesse sentido, passaram-se 365 dias e a ideia não saiu do 

papel. Portanto, este ano, por coerência, não poderia votar favoravelmente essa rubrica novamente prevista no 

Orçamento. 

Também de salientar que independentemente dos apoios que recebo para a minha Freguesia como subsídios, três anos 

decorridos, não há um único investimento direto do Município no nosso território. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal FAUSTINO DA CUNHA (CDS/PP) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

“Declaro que votei favoravelmente o Orçamento Municipal para 2021 convencido de que a inscrição, nas Grandes 

Opções do Plano, do PLANO OPERACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS PARA O CONCELHO DE 

MIRANDELA, irá finalmente dar início ao fim do isolamento das populações rurais, permitindo deslocações à cidade e 

a outras aldeias do concelho.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Votei contra, porque este Orçamento é o somatório de tantas rubricas e verbas não executadas em Orçamentos 

anteriores. 

Votei contra, porque este Orçamento é eleitoralista e o desenvolvimento da cidade de Mirandela e de todo o concelho 

não pode estar à espera só do último ano que antecede as eleições. 

Mirandela tem de ter um desenvolvimento sustentável durante todo o mandato, sob pena de ficar inquinada, sob 

projetos estruturantes que passa o tempo útil de serem executados. É uma visão miserabilista guardar para o último ano 

do mandato a realização de obras que são precisas há muito tempo. Quem perde com isso são as pessoas e as empresas. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvites EURICO CARRAPATOSO (PSD) apresentou a seguinte 

Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Em relação ao voto favorável relativamente ao Orçamento, seria uma injustiça da minha parte não o fazer, porque há 

dois anos atrás aquilo que solicitei diretamente à Senhora Presidente foi que à Junta de Freguesia de Alvites, tendo em 

conta à equidade que deve presidir as decisões no que diz respeito à repartição dos dinheiros pelas Juntas de Freguesia, 

foi uma estrada, uma escola e uma sede para a Junta. Relativamente à escola, vai ser transferido o subsídio que foi 

solicitado pela Junta para a realização dessa obra. Em relação à estrada, houve o atraso de um ano, mas sei que está 

lançada a concurso e, acima de tudo, a verdade é que o protocolo que foi celebrado com as Juntas de Freguesia revelou-

se um instrumento fundamental na gestão dos interesses da população. 

Por isso, efetivamente, a única forma de reconhecer esse trabalho é votar favoravelmente e dar os parabéns por isso. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

O meu voto é contra, porque é um Orçamento que não vai ser um Orçamento para os mirandelenses. Não vai ser, isso é 

um ponto assente. Não consegue arranjar aquele montante de milhões de euros num período pandémico em que 

estamos. É irrealista. É um Orçamento bondoso da parte da Senhora Presidente da Câmara para os mirandelenses, é um 
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Orçamento intimíssimo, mas infelizmente não vamos conseguir ter esse montante de 39 milhões de euros. Acho isso 

especulativo e, torno a dizer à Senhora Presidente, sem ética republicana.” 

 

 

 

Mirandela, 18 de dezembro de 2020. 

 

 

 

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 

 

 


