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1.ª Secretária: - Luísa Maria Almeida Torres Belchior 
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Ata da 5.ª Sessão Ordinária - Aprovada por maioria, dispensando a sua leitura por ter sido 

18 de dezembro de 2020 previamente distribuída a todos os membros 

Outras presenças: - A Câmara Municipal esteve representada pela Senhora Presidente Júlia 

Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues e pelos Senhores 

Vereadores: 

 - Orlando Ferreira Pires 

 - Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo 

 - Vera Cristina Quintela Pires Preto 

 - Manuel Carlos Pereira Rodrigues 

 - José Miguel Romão Cunha 

 - Sílvio António dos Santos 

---------- O Presidente da Assembleia Municipal declarou aberta a Sessão por haver quórum. 

 

Informações da Mesa da Assembleia Municipal. 
 

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

Dado já haver quórum, começo por cumprimentar todos os Senhores Deputados presentes e aqueles que nos estão a acompanhar à 

distância, a Senhora Presidente da Câmara, os Senhores Vereadores, bem como aos Senhores membros do público. Muito bom dia 

a todos, vamos então dar início à nossa Sessão. 

 

---------- A Senhora Secretária da Assembleia Municipal LUÍSA BELCHIOR disse: 

Senhor Presidente, Senhor Secretário, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores Presidentes 

de Junta, Comunicação Social e Público presente, bom dia. 

Feita a chamada passo à ordem das restantes informações, relativamente ao expediente, informo que o mesmo se encontra para 

consulta junto do Setor de Apoio aos Órgãos Municipais, para consulta em horário regular. 

Relativamente à mobilidade da Assembleia, queria que tomassem conhecimento das seguintes substituições: 

A Senhora Deputada Sandra Cristina Bento Gomes é substituída pelo Senhor Deputado Paulo Jorge Pereira da Costa Afonso; 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Telhas Joaquim António Morais Clemente é substituído por Hélder Armando 

Ruivo Castelo; 

O Senhor Presidente da União de Freguesias de Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa Luís Carlos Parafita Esteves é 

substituído por Fernando José Pereira Teixeira. 

 

Registo de Faltas. 

Sandra Cristina Bento Gomes, Joaquim António Morais Clemente, Luís Carlos Parafita Esteves. 

 

Apresentaram justificação de Faltas: 

- Sandra Cristina Bento Gomes: Sessão de 26 de fevereiro de 2021; 

- Joaquim António Morais Clemente: Sessão de 26 de fevereiro de 2021; 

- Luís Carlos Parafita Esteves: Sessão de 26 de fevereiro de 2021. 

 

DELIBERAÇÃO: A Mesa da Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dos membros 

mencionados. 
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1 - Atas - Leitura, discussão e votação da Ata da 5.ª Sessão Ordinária de 18 de dezembro de 2020. 
 

---------- A Senhora Secretária da Assembleia Municipal LUÍSA BELCHIOR disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente a este Ponto, pergunto se alguém se quer inscrever para intervir? 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

O que me traz aqui, é única e exclusivamente a Ata da Assembleia Municipal de 18 de dezembro de 2020, que passo a citar: 

“0 ora exponente pretende usar da palavra no sentido de, em relação à Ata da Sessão Ordinária de 18 de dezembro, e tendo em 

conta o Regimento da Assembleia Municipal de Mirandela, doravante designada por RAMM, dizendo o seguinte: 

Nessa Sessão da Assembleia Municipal verificaram-se, no seu entender várias irregularidades que passo a citar, que poderão 

acarretar a invalidade dessa Sessão e ainda, algumas delas poderão configurar matéria de responsabilidade criminal. 

Explicando: 

Ao contrário do que estava previsto na Ordem do Dia, não se discutiram os pontos n°s 5 e 6, a saber: “Outros Assuntos de Interesse 

para o Município” e o “ 2.º Período de Intervenção do Publico” 

No ponto n.º 5 houve vários Deputados Municipais que expuseram à Senhora Presidente da Câmara, assuntos e situações também 

dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesias. 

Como sabem, na verdade, a certa altura da Sessão, quando se discutia o ponto n.º 5, a Senhora Presidente da Câmara ausentou-se 

de molde a não prestar os esclarecimentos a que estava obrigada e que eram do interesse de todos os munícipes e, eventualmente, 

por outras razões que se desconhecem e que só ela poderá e deverá esclarecer, de uma forma inaudita e intempestiva, ausentou-se 

da Sessão, não respondeu aos Deputados Municipais e passados alguns minutos voltou a esta Assembleia Municipal e deu como 

praticamente encerrada a Sessão da Assembleia Municipal e disse: “Boas Festas e Feliz Natal a todos os Senhores Deputados”. 

Desta forma abrupta impediu que aqueles assuntos fossem discutidos e, bem assim, que se discutisse noutros Assuntos de Interesse 

para o Município, bem como tivesse lugar o 2.° Período de Intervenção do Público, violando-se, desta forma, o disposto no art° 24° 

do RAMM. 

No meu modesto entendimento, esta norma tem natureza imperativa porque é ela que garante a participação democrática dos 

munícipes no Órgão Deliberativo, a Assembleia Municipal e, por conseguinte, garante que os munícipes se possam pronunciar 

sobre os assuntos que lhe dizem respeito. 

Com o seu comportamento, acima descrito, a Senhora Presidente da Câmara impediu de uma forma antidemocrática, fascista, essa 

participação direta dos munícipes o que, a meu ver, inquina de invalidade essa Sessão que ora se argui e por outro lado, esse seu 

comportamento poderá ser subsumível, em abstrato, no tipo de crime de abuso de poder previsto e punido pelo art.° 382.°do 

Código Penal 3.°, al. i) e 26.° da Lei 34/87 de 16.07 na redação dada pela Lei 30/2015 de 22.04. 

Competirá, pois, ao Ministério Público, enquanto titular da ação penal proceder a competente Investigação, atenta a natureza 

pública daquele crime, devendo, para o efeito, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal dar-lhe o devido conhecimento nos 

termos do disposto no art.°. 30°, n° 1, als j) e k) da Lei n.º 75/2013de 12.09.” 

 

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

Senhor Deputado, eu tenho de o interromper por uma pequena coisa, o que está aqui em discussão é a Ata. 

A Ata traduz ou não traduz o que se passou na Sessão? 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Não traduz. 

 

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

Aquilo que a Ata não traduz é que deve ser apontado. Aquilo que aconteceu na Sessão é para ser falado no período Antes da Ordem 

do Dia, aqui apenas se pretende que se assinale aquilo que não corresponde em Ata, a fim de eventualmente serem feitas correções, 

ou haver uma justificação para tal. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Tudo bem, eu só tenho para finalizar duas frases. 

“Para finalizar, refira-se, a “talhe de foice”, que também o Senhor Presidente da Assembleia Municipal esteve muito mal ao 

permitir o supra descrito comportamento da Senhora Presidente da Câmara, violando, assim, o disposto no art.° 30, n.º 1, als. d) da 

citada Lei 75/2013 de 12.09.2013.” 

E também tenho aqui da Direção do Apoio DGAL, que tenho aqui o e-mail que me enviaram e também do IGF. O IGF não tem 

competências para isto e pediu à Procuradoria Geral da República, se a Assembleia Municipal de 18 de dezembro de 2020 é nula 

ou não nula e se é nula não temos, vejam o que é que aconteceu, não temos Plano de Orçamento para o ano de 2021. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal RUI SÁ (PSD) disse: 
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Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

É só mesmo para fazer uma pequena chamada de atenção relativamente à Ata. Quando eu fiz a minha intervenção no ponto da 

Mircom, a determinada altura da transcrição da minha intervenção é referido “optado” e o que se pretendia dizer era “cooptado”. 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 53 votos a favor, uma abstenção e um voto 

contra aprovar a Ata 5.ª Sessão Ordinária de 18 de dezembro de 2020. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Declaração de Voto 

O meu voto é voto contra, porque o Senhor Presidente equivocou-se com a barafunda da última Sessão, o ponto 5 “Outros 

Assuntos de Interesse para o Município” e ponto “2.º Período de Intervenção do Público”, para eventualmente poder perguntar ao 

Senhor Presidente para a Câmara poder responder, ou não responder, não foi introduzido e tem no Regimento da Assembleia 

Municipal, que lhe dá a possibilidade de realizar uma nova Assembleia Municipal. 

Era aquilo que o Senhor Presidente deveria fazer e não o fez e portanto, o meu entristecimento pela política local ligada a uma 

oligarquia que é do PS, as coisas vão-se fazendo conforme a conveniência politica, eu nunca fiz isso para com ninguém. A 

conveniência política é dada para todos os Deputados Municipais e aquilo que eu verifiquei ao longo destes três anos e meio que 

estou aqui, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal foi modificando em termos do abstrato, o seu próprio procedimento em 

relação ao Regimento desta mesma Assembleia e também em relação à própria Lei n.º 75/2013. 

 

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

Quero deixar aqui duas ou três mensagens e espero de facto não ser extensivo, mas que preciso de as comunicar a este plenário. 

Tenho tentado ser um Presidente de Assembleia imparcial, conciliador e rigoroso, adepto do debate político e pluralista. Penso que 

ninguém poderá contestar isso. 

Nunca condicionei ninguém sobre a liberdade de expressão. NUNCA. 

Mas a liberdade de expressão tem limites, aqui ou em qualquer lugar tal como sublinha o CONSTITUCIONALISTA FRANCISCO 

SARSFIELD CABRAL E QUE PASSO A CITAR: 

“Na liberdade de expressão não deve prevalecer a Lei da selva. 

Não há direitos absolutos. O direito à livre expressão também tem os seus limites. Se eu insultar ou difamar alguém, o visado 

poderá recorrer a um processo judicial contra mim.” 

Quer isto dizer, que a liberdade de expressão não inclui ofensas pessoais, não permite difamações, nem permite injúrias. 

E mais, aqui em plenário de Assembleia Municipal, a comunicação também tem regras regimentais. 

A liberdade de expressão, tem que ser exercida no período que cada um de nós tem para o efeito, ou seja, no período destinado ao 

uso da palavra, nunca fora desse período, interrompendo tudo e todos e não permitindo com isso o regular funcionamento deste 

Órgão. 

Infelizmente temos tido alguns momentos desses e protagonizados quase sempre pelo mesmo Deputado. 

Alguém que eu muito prezo e respeito e que me está a ouvir, definiu assim a última sessão da Assembleia: 

“Lamentável, embaraçosa, anormal...” 

… e continuou: 

“É tempo de deixar o encolher de ombros e olhar para o lado como quem diz “paciência, é o que termos e há que aguentar”… 

Acima de tudo, porque não podemos ficar reféns de momentos de desvario e também porque o mandato conferido pelo voto 

eleitoral não se traduz num manto de imunidade quanto à responsabilidade civil e penal a que cada Membro da Assembleia 

Municipal se encontra sujeito”. 

E eu dou toda a razão a este nosso colega de Bancada, quando referiu isso. 

Segundo vários pareceres jurídicos que tenho na minha posse, eu não sou jurista, são pareceres de juristas, portanto especialistas 

nessa matéria e que dizem assim: 

“A conduta do Deputado Figueiredo na última reunião, subsume-se ao crime previsto no artigo 10.º (Coação contra Órgãos 

constitucionais). 

Além deste crime específico, atos como os que se verificaram integram também o crime de difamação e injúria duplamente 

agravado, previsto nos artigos 180.º, 181.º, 182.º, 183.º e 184.º do Código Penal, bem como de ofensa a organismo, serviço ou 

pessoa coletiva, previsto no artigo 187.º do Código Penal! 

O Senhor Deputado António Figueiredo, alegadamente, cometeu todos os crimes elencados, a coberto de uma putativa ilimitada 

liberdade de expressão. Tanto mais grave quando se afirma arauto da legalidade e bastião da ética republicana. 

Eu também defendo a ética republicana, como aliás, naturalmente todos neste plenário. Só que a nossa ética republicana parece ser 

diferente da proclamada ética republicana deste Sr. Deputado. 

Com isto, apenas considero conveniente alertar o Senhor Deputado António Figueiredo da responsabilidade criminal em que 

poderá incorrer. 

É imperativo salvaguardar a dignidade e prestígio dos Órgãos e respetivos Membros. 
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Como se pode constatar, além do embaraço e constrangimento decorrente de tais situações, está em causa o regular funcionamento 

da Sessão da Assembleia Municipal. Tudo isto motivado por comportamentos bizarros, de apenas um dos sessenta e um Deputados 

Municipais…, de salientar que os restantes sessenta Deputados Municipais têm primado por uma conduta digna, uma participação 

correta e uma tarefa empenhada, com discussões calorosas, ativas mas sempre com nível. 

Mas fica aqui o último aviso a quem reiteradamente opta por prevaricar e desprestigiar esta Assembleia Municipal e todos os seus 

Membros. 

Terminou o tempo da complacência. Terminou a tolerância ao excesso de linguagem. Terminou a inação em não querermos 

prejudicar alguém, porque é um nosso concidadão e um colega de plenário. Terminou Senhor Deputado. 

Assim, futuramente e em situações análogas, caberá ao sistema judicial ditar a ordem, eu não temo a via judicial, nem me inibo 

com ameaças proferidas como as que já foram aqui feitas… e porquê? Quem tem que temer é o prevaricador, que sem qualquer 

contenção apelida de corruptos de forma avulsa, tudo e todos. 

Apesar disso e porque é nosso dever aqui, na Assembleia, sermos os primeiros a tomar uma posição contra o absurdo de algumas 

situações que possam ou venham a ocorrer de novo, espero uma posição firme da vossa parte contra tudo isto, para quem não 

cumpre com os deveres inerentes ao cargo de Deputado Municipal para quem demonstra uma total falta de respeito para com o 

Executivo, a Mesa e os outros Membros da Assembleia Municipal. Para quem não aceita instruções, chamadas de atenção e 

observações em prol do bom funcionamento da Assembleia Municipal e também importuna, deturpa e abusa das funções para que 

foi incumbido pelo voto popular, não quer estar à altura intelectual e educacional deste plenário. 

Meus Senhores, eu podia ler aqui quais são os deveres de um Deputado Municipal, mas eu penso, porque toda a gente tem um 

comportamento correto nesse sentido, não preciso de ler… todos os conhecem, todos… menos o Senhor Deputado António 

Figueiredo, a quem peço encarecidamente que o faça calmamente lá em casa. 

E agora o Senhor Deputado tem todo o direito e entendo que deve fazê-lo, de se defender e justificar querendo, perante o plenário, 

sobre aquilo que acabei de proferir, bem como e já agora, justificar o porquê de ter apelidado na última Sessão o Presidente da 

Assembleia Municipal de corrupto. Querendo, deve fazê-lo. 

Esta é uma questão. 

Outra questão, também sobre a última Assembleia Municipal e referente a acusações sem o verdadeiro sentido da verdade. 

A Senhora Presidente nunca abandonou o plenário, ausentou-se da mesa temporariamente, como todos nós fazemos, mas não saiu, 

inclusivamente no fim do plenário estava naquele canto da sala, penso que a recuperar a sua paciência, após ter sido alvo de 

comentários abordando familiares já ausentes, e ter sido também alvo de comentários insultuosos. 

De facto, não respondeu a todas as questões levantados sobre “ Outros Assuntos de Interesse para o Município”, mas penso que 

dadas as circunstancias, foi uma reação compreensiva para todos nós. 

Mas a verdade absoluta e todos sabemos, está na Ata, a Presidente esteve sempre cá, bem como terminou, a desejar um Bom Natal 

a todos, está na Ata e é a verdade. 

Tal como, o Presidente da Assembleia Municipal fechou a Sessão, tal como, o Senhor Deputado Pedro Beato que era o último 

inscrito, disse que já não queria falar, depois do sururu que aqui se armou… 

Quando fiz o repto à Srª Presidente de responder às questões não respondidas na última sessão, de imediato se prontificou a fazê-lo 

hoje… e vai fazê-lo. 

Terceira questão, eu trazia aqui hoje um assunto sobre um comportamento anárquico de um prestador de serviços do Município, 

aliás, comportamento esse que nós já discutimos em Comissão Permanente…, sobre o qual não tinha havido uma reação ou uma 

ação por parte do Executivo. 

Ontem, felizmente, já houve alguma ação, o que me leva a que eu, embora querendo que tal facto fique aqui registado, adiar para 

outra altura o assunto, após a sua discussão em comissão Permanente. 

De qualquer modo registar que a Senhora Presidente respondeu à situação, muito embora lhe confesse que achei a resposta inócua e 

insuficiente e que espero venha a ter uma resolução diferente quanto mais breve melhor. 

Peço desculpa, era o que tinha para vos dizer, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa sobre o que eu acabei de proferir, 

façam o favor. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvites EURICO CARRAPATOSO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

O Senhor Presidente fez alusão a uma mensagem de um colega de Bancada e esse colega de Bancada já não foi a primeira vez, nem 

a segunda vez que no decurso da Assembleia Municipal que fiquei absolutamente estupefacto com o modo como as coisas são 

feitas e são ditas na Assembleia. 

Queria dizer que a pessoa que enviou um e-mail ao Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal fui eu, eu fui uma dessas 

pessoas, eu fui um dos juristas que informou o Senhor Presidente de que efetivamente, no meu entendimento, expressões como as 

que são utilizadas configuram esses crimes e efetivamente acho que o Presidente da Assembleia Municipal tem uma capacidade de 

resistência quase inumana. 

Não foi a primeira vez que eu louvei o comportamento do Senhor Presidente da Assembleia, aliás, cheguei mesmo ao ponto de 

dizer, quando foi para a eleição da Mesa, que eu não votei nele, mas se fosse hoje tê-lo-ia feito, porque efetivamente não 

conhecendo o Senhor Deputado Manuel Pavão nessas funções, acho que o Senhor Presidente da Assembleia é inexcedível, 

nomeadamente no que diz respeito a lidar com constrangimentos como os que temos verificado. 

Isto para dizer o quê? Se o Presidente da Assembleia Municipal quisesse podia suspender os trabalhos sempre que situações como 

as que têm acontecido se verificassem e no que é que isso redundaria? Nunca chegaríamos a um final de uma Assembleia 

Municipal. 



(Ata n.º 01/2021, de 26 de fevereiro) 

Pág. 5 de 54 

Vir o Senhor Deputado António Figueiredo e a mim custa-me dizer isto, porque por norma a frontalidade requer os olhos nos olhos 

e eu não estou a dar de certa forma direito ao contraditório ao Deputado António Figueiredo e não o estou a dizer frente a frente e 

isso de certa forma é um pouco cobarde, mas não posso deixar de o dizer. 

Vir o Senhor Deputado António Figueiredo, achar estranho e criticar o modo como foram encerrados os trabalhos, quando o modo 

como foram encerrados os trabalhos decorreu única e exclusivamente do estado de anormalidade que se verificou na última 

Assembleia Municipal, é no mínimo estapafúrdio, é no mínimo estapafúrdio, porque se os trabalhos fossem para serem 

continuados, houve essa dita irregularidade, de não sido dada a palavra à Senhora Presidente para responder, de não ter havido o 2.º 

Período de Intervenção do Público, essa irregularidade deveria ter sido suscitada em plena Assembleia Municipal que não ficou 

sanada e quem é que naquele momento tinha cabeça para alegar qualquer irregularidade ou dar a voz a A ou dar a voz a B, ou a 

encerrar regularmente os trabalhos?! Os trabalhos não estavam a funcionar de modo normal, alguém se lembrou sequer disso? 

Ninguém se lembrou. 

Aquilo que estava no meu espírito e que estava no espírito de todos os meus colegas, era uma enorme vontade de ir embora dali, de 

ir para casa, a cabeça não aguenta. 

Eu com isto não quero dizer que o Senhor Deputado António Figueiredo não tenha todas as razões do mundo, com conhecimentos 

específicos elevados relativamente às temáticas que o levam a insurgir-se, mas aquilo que eu acho sinceramente, é que o modo 

como deve é ser feito é com normalidade, porque se não o que acaba por acontecer é que as pessoas ligam muito mais ao tom como 

as coisas são ditas, do que àquilo que propriamente está em causa e o que é que acontece, ninguém quer saber se há irregularidades 

ou incumprimentos, o que se diz é que o Senhor Deputado António Figueiredo lhe “salta a tampa” em plena Assembleia Municipal 

e acaba por nem sequer se dar atenção ao verdadeiro problema. 

Por isso eu relativamente a este assunto, queria efetivamente prestar o meu apoio incondicional ao Exmo. Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal e respetiva Mesa e dizer que mesmo sendo um Membro da Assembleia novo, novo nestas lides, sem dúvida 

que se eu fosse Presidente da Assembleia Municipal, eu não deixaria que a palavra fosse usada da maneira como muitas vezes ela é 

usada nesta Assembleia, não deixava de certeza, não deixava de certeza absoluta,  

E por isso o que há a fazer, é louvar o Senhor Presidente da Assembleia Municipal pela extrema tolerância, extrema tolerância, 

porque alguns até podem apelidar de laxismo, porque eu fui duro um pouco com o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

quando lhe enviei a mensagem, parte do texto que ele leu foi o meu, mas efetivamente aquilo que ele tem é uma grande 

humanidade e capacidade de resistência. 

 

---------- A Senhora Secretária da Assembleia Municipal LUÍSA BELCHIOR disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Muito obrigada Senhor Deputado, agradeço da parte que me toca. 

 

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

Agradeço a solidariedade do Senhor Presidente da Junta Eurico Carrapatoso e de todos, o vosso silêncio para mim diz muito e às 

vezes o silêncio parece que não diz nada, mas diz. 

De qualquer modo eu estou convicto que estarão comigo nesta “cavalgada” para melhorarmos as nossas Sessões. A liberdade de 

expressão vai-se manter, como disse também o Senhor Presidente da Junta Eurico Carrapatoso, há muitas verdades ditas mesmo 

pelo nosso colega de Bancada António Figueiredo, eu agradeço-lhe e continuarei a agradecer-lhe os alertas sobre irregularidades, 

claro, vou-lhe pedir que não lhe chame ilegalidades sem o provar, mas as irregularidades que eventualmente aconteçam e que ele 

tenha conhecimento, às vezes tem razão, outras vezes não tem, mas não é disso que estamos a falar, estamos a falar de uma questão 

comportamental e nesta questão é que tem que haver uma mudança. 

Deixai-me só acrescentar, contrariamente ao que eu tinha planeado, da Senhora Presidente começar já por responder às questões 

solicitadas na Sessão anterior, ela veio justificar que tinha que se ausentar durante um determinado período, irá fazê-lo 

posteriormente, portanto podem fazer as vossas inscrições para o Período Antes da Ordem do Dia. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu não tenho medo, medo algum, mas medo algum, eu estou aqui a repetir, medo algum das Ordens e das Instituições judiciais, 

não tenho medo algum, eles já vieram falar comigo, já fui ao Porto, já fui a Vila Real, eu expus os problemas que se passam e que 

denunciei nesta Assembleia Municipal e a Senhora Procuradora do Ministério Público de Mirandela disse-me: “Senhor Arquiteto, o 

Senhor é que é o Figueiredo?”, eu respondi: “Sou Senhora Procuradora” e ela perguntou-me: “Porque é que não resolve isto na 

Câmara Municipal com a Senhora Presidente?” e eu respondi: “É que a Senhora Presidente não me quer ouvir em nada. A Senhora 

Presidente peço-lhe uma informação e não há informação nenhuma” e ela disse: “Mas isso é ilegal Senhor Arquiteto, se a Senhora 

Presidente não o informa”. 

 

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

Dando uma resposta áquilo que o Senhor Deputado António Figueiredo acabou de dizer, é um assunto diferente do que eu falei, é 

uma questão de darem ou não darem documentos, não tem a ver com o comportamento na nossa Assembleia. Nós nem nos 

devemos intrometer nessa questão, tanto mais que a maior parte dos documentos que são solicitados, são a título particular, embora 

usando a qualidade de Deputado Municipal, mesmo assim, o Presidente da Assembleia nunca deixou de encaminhar essas 

solicitações para o Executivo e o Executivo, umas dar-lhe-á respostas, outras não, mas isso é um problema entre o Senhor 

Deputado em nome pessoal e o Executivo da Câmara Municipal. Nós, quando muito, se forem questões do interesse municipal, 

requeridas via Mesa e a Câmara não der resposta, logicamente que vamos intervir e sempre que o Senhor Deputado nos traga aqui 

uma situação, um alerta de irregularidades provadas, não precisa o Senhor Deputado de fazer uma queixa ao Ministério Público, 

nós, Assembleia, trataremos de o fazer, agora, é preciso provas. 
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Eu, Senhor Deputado António Figueiredo desculpe, mas eu tenho de dizer para dar apenas o exemplo, nesta semana o Senhor 

Pediu-me um documento via Mesa e já foi respondido e o documento era assim: 

“Agradeço que o alvará X me seja remetido, apresentar no Ministério Público”. Isto é um pedido dentro daquilo que é a Lei n.º 

75/2013? Isto é um requerimento de interesse municipal? Ou é a satisfação do interesse particular? 

É só isto que eu deixo no ar Senhor Deputado, faça essa destrinça, eu agradeço-lhe, terá sempre a minha compreensão e a minha 

colaboração para alertas, irregularidades, não lhe chame ilegalidades, e nós, Assembleia, iremos agir…, nunca deixaremos de o 

fazer, porque, deixe-me salientar Senhor Deputado, eu não tenho “amarras” partidárias nenhumas, eu quando me sentei aqui neste 

lado, deixei de ter um Partido, tenho o meu Partido quando voto, fora disso não há questões partidárias, sou completamente isento, 

sou completamente imparcial, como aliás, quando é preciso dizer alguma coisa ao executivo eu digo-o. Ainda hoje acabei de o 

fazer. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal MANUEL PAVÃO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Ao longo de todas as Sessões desde 2017, têm procurado e têm dito que todas as Sessões devem decorrer com a serenidade e com o 

respeito pela palavra, que é a única via para haver consensos e para haver progressos, de resto, o Regimento concede à Mesa a 

capacidade de impor a ordem. 

Eu lamento profundamente, não estive presente, mas soube o que se passou, espero que todos se resolvam, registo com agrado que 

tem havido boa vontade, por parte da Mesa que reconheço também e exalto essa capacidade e faço um apelo para que o bom nome 

da Assembleia Municipal de Mirandela continue respeitável e que dê mostras e que dê exemplos. 

 

---------- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Freixeda e Vila Verde ANDRÉ GERALDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Eu na última Assembleia Municipal não pude estar presente e fiz-me representar por alguém da minha equipa que está na Junta de 

Freguesia e o que é de lamentar, para mim já não é novidade nenhuma infelizmente, porque já estou cá há alguns anos e é de 

lamentar o relato que essa pessoa que me veio substituir me deu no final do dia, são coisas que não são novas, a boa educação e a 

tolerância cabe em todo o lado e fica bem a todos nós. 

E a questão da liberdade de expressão de muita gente devia ser revista, ter ali umas reticências e não chegar à parte da selva. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores Presidentes de Junta, 

Comunicação Social e Público presente. 

Pela primeira vez temos uma Assembleia Municipal em sistema misto, presencial e por videoconferência face à luta contra a 

Covid-19. 

Quero dar resposta às questões que foram colocadas pelos Senhores Presidentes de Junta na última Sessão da Assembleia 

Municipal de 18 de dezembro de 2020. 

Três questões que têm a ver com a devolução do valor pago pelo licenciamento das fogueiras de Natal, foi uma questão que o 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frechas colocou, a questão foi articulada com os Serviços de Contabilidade e bastará 

solicitar a devolução do valor pago, sendo que a isenção também poderia ser requerida no momento do pedido da licença. O 

pagamento da taxa que na verdade resulta da prestação de serviço especializado da Informação Geográfica e por isso pode haver 

até requerentes que não queiram o valor do reembolso. 

Quanto à questão do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães, relativamente a um processo de obras 40.2/20, sobre um 

armazém em Vila Verde, confirma-se que o assunto já foi articulado pela Divisão de Obras Municipais e Urbanismo e o Serviço 

Municipal de Proteção Civil e que o pedido será presente à Comissão Municipal de Defesa da Floresta. Está também a ser 

preparada uma instrução de trabalho quanto aos procedimentos e esta questão até foi discutida ontem numa auditoria interna que 

tivemos da Qualidade, como uma oportunidade de melhoria. 

Relativamente aos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo e pagamentos aos fornecedores na Feira do Rancho de 

2020, foi uma questão colocada pelo Senhor Deputado Jorge Humberto, o período a que se reportam os Contratos Programa é até 

ao fim de 2020 e estão a ser concluídos os devidos procedimentos e a Divião de Cultura está a tratar de todos os procedimentos 

correspondentes a esta organização. 

Este ano a Feira do Rancho decorreu, como todos sabem, em modo diferente, em regime Take-Away. No entanto consideramos que 

foi um sucesso e que todos os mirandelenses participaram nesta que é uma iguaria nossa, tão típica dos dias de feira, esperemos 

daqui a pouco podermos estar a saborear e a conviver. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO AFONSO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Eu estou um pouco perdido, porque nós estávamos no Ponto de discussão e aprovação da Ata, foi debatido, foi votado e agora há 

aqui um hiato que eu não percebo onde nos encontramos. Estas intervenções que foram feitas após a votação da Ata inserem-se no 

quê? Estamos no quê? Na discussão da Ata? 

 

---------- A Senhora Secretária da Assembleia Municipal LUÍSA BELCHIOR disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 
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Não Senhor Deputado, após a discussão da Ata o Senhor Presidente da Assembleia entendeu que se devia dirigir ao hemiciclo, 

logo, ele não está aqui presente mas quando vier justificar-lhe-á a sua vontade. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO AFONSO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Mas já passamos dessa intervenção do Senhor Presidente para um debate quer sobre uma pessoa do foro nominal, quer por uma 

intervenção da Senhora Presidente da Câmara, que também não se refere só à Ata, acho que não há aqui um ponto neste momento, 

não há uma Ordem de Trabalhos, a Mesa acho que está a deixar esta Assembleia divagar um bocadinho e está a criar aqui um hiato 

que não se justifica na Ordem de Trabalhos. 

Eu agradecia um esclarecimento 

 

---------- A Senhora Secretária da Assembleia Municipal LUÍSA BELCHIOR disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Houve uma comunicação do Senhor Presidente da Assembleia nesse sentido. 

 

---------- O Senhor Secretário da Assembleia Municipal JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA disse: 

Senhor Presidente, Senhora Secretária, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Eu estou-me a dirigir ao Senhor Deputado Paulo Afonso e não a mais nenhum Deputado em particular, dada a questão que 

levantou. Naturalmente que a Mesa agradece o espírito de rigidez formal com que a Assembleia deve decorrer na sua tramitação 

dos Pontos em matéria, mas como todos nós percebemos e tenho a certeza daquilo que conheço de si, que tem essa flexibilidade 

perante situações que ocorreram excecionais, houve também aqui uma abertura excecional para tratamento e encerramento de 

determinadas questões. 

Quando discutimos o Ponto da Ata, que naturalmente ela, também por si só espelha uma realidade ocorrida em determinado 

momento, em que ficaram situações pendentes no espírito de muita gente. 

O Senhor Presidente da Assembleia dirigiu-se a esta Assembleia e uma vez que tinha sido focado o facto de a Senhora Presidente 

não ter respondido às questões levantadas no Ponto 5 da última Assembleia, o Senhor Presidente dirigiu-se a esta Assembleia e 

disse que a Senhora Presidente estava disponível para responder a todas as questões que tinham sido levantadas. Não houve por 

parte da Assembleia qualquer impedimento, nem ninguém entendeu que à luz daquilo que se passou e que queríamos fechar 

saudavelmente, não houve qualquer impedimento, nem ninguém reagiu formalmente contra essa possibilidade. Portanto, a partir 

desse momento entendemos, antes de entrar verdadeiramente nos Períodos da Ordem do Dia, sanar todas essas situações 

excecionais que ocorreram, naturalmente que isso também exigiu da Mesa essa exceção que agora aborda. 

É nesse sentido que solicitamos naturalmente a compreensão de todos e a flexibilidade de todos para sanar aquilo que ocorreu de 

menos bom na última Assembleia, para verdadeiramente darmos entrada na Ordem de Trabalhos da Assembleia de hoje. 

Penso ter correspondido ao espírito, que agradeço, de formalidade e de cumprimento formal da Assembleia, mas o quadro é este 

para conseguirmos fechar e partir formalmente para a Assembleia de hoje. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães ANTÓNIO MARTINS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

É pena nós não conseguirmos ver quem está na plateia e quem está obviamente no público, mas queria saudar os colegas e o 

público presente. 

A questão que ficou pendente Senhora Presidente, acabou por me esclarecer um assunto que à hora do almoço nessa Assembleia 

nós depois tivemos oportunidade de falar sobre ele e fiquei esclarecido. 

Mas relativamente à situação do Lidl, que era a situação que foi colocada antes da Assembleia ter terminado da forma como 

terminou, fiquei sem qualquer resposta e era esse esclarecimento que eu pretendia, gostaria de saber como é que está o assunto, 

porque há uma troca de galhardetes nas redes sociais em que a Senhora Presidente esteve envolvida diretamente e também perceber 

como é que é possível, famílias que estão desalojadas pagarem o Imposto Municipal de Imóveis. Foi esta a questão que eu coloquei 

nessa Assembleia. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu estava somente a responder às questões levantadas no final da Sessão, mas de facto existiu aqui essa questão do IMI e também a 

questão da derrocada relativamente ao processo judicial. 

Todos nos lembramos da derrocada do Lidl, das cinco famílias que infelizmente tiveram de sofrer esta situação, mas de facto é um 

processo judicial que está em curso desde aquela data, neste momento estamos a constituir novo Mandatário, uma vez que o 

Mandatário Judicial faleceu e estamos neste momento, depois da consulta prévia, a constituir novo Mandatário. 

É um processo que ele vai analisar, para que possa tomar conta deste processo no Tribunal Administrativo e Fiscal. Tenho dito 

diversas vezes que este processo por Estado de Emergência e Necessidade era possível ter feito mais à época, ou seja, no Estado de 

Emergência e Necessidade é possível a Câmara substituir-se a privados para repor a segurança pública. 

Não foi naquela altura o entendimento da Câmara Municipal e depois do processo judicial estar a decorrer eu sigo todas as 

indicações do Mandatário Judicial e represento a Câmara Municipal. Não vou fazer juízos pessoais sobre a situação que eu lamento 
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profundamente, não conheço os factos todos à época, mas de facto a Câmara Municipal estará disponível para, de acordo com 

aquilo que o Mandatário Judicial nos indicar, cumprirmos aquilo que ele determinará e orientará para a decisão. 

Relativamente ao IMI, como sabe, este ano foi aprovado aqui na Assembleia Municipal descermos para a taxa mínima, mas o IMI é 

validado e avaliado pelo Ministério das Finanças, pela Autoridade Tributária e por isso eu julgo que esse procedimento tem de ser 

feito pelos requerentes à própria Autoridade Tributária, alegando todas as situações que envolveram aquelas casas e por isso a 

Câmara Municipal neste assunto não interferirá, poderá eventualmente passar uma declaração que for necessária para entregar na 

Autoridade Tributária. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães ANTÓNIO MARTINS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente à resposta da Senhora Presidente, não me respondeu à questão, decorreram quatro anos particamente do seu 

mandato e tem conhecimento neste momento mais que suficiente do processo e eu não posso, como cidadão e também como 

elemento da Assembleia Municipal, concordar que me diga que não está por dentro do processo, tem que estar, é sua obrigação, em 

quatro anos tem que estar por dentro do processo. 

 

---------- A Senhora Secretária da Assembleia Municipal LUÍSA BELCHIOR disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhor Presidente da Junta de Cedães António Martins, permita-me uma pequena interrupção, nós temos mais Pontos durante o 

decurso da Sessão, eu sugeria que, querendo, retomasse esse assunto mais adiante, pode ser Senhor Presidente? 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães ANTÓNIO MARTINS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Secretária, se me permite, não, porque esta questão teria de ser falada na última Assembleia e eu não queria “queimar” um 

Ponto desta Ordem do Dia de hoje para discutir um assunto que foi da Assembleia anterior, se me permite, se não permitir eu calo-

me, não vou falar num Ponto desta Assembleia um assunto da Assembleia anterior. 

 

---------- A Senhora Secretária da Assembleia Municipal LUÍSA BELCHIOR disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Não é uma questão de permissão, pois claro que está permitida a sua intervenção, mas a questão é uma questão também de 

celeridade e de prosseguimento dos trabalhos. A resposta já lhe foi dada, entretanto depois poderia mais à frente voltar ao assunto, 

se não se importa. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães ANTÓNIO MARTINS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Se me permite a resposta não me foi dada e por não me ter sido dada uma resposta, é que eu estou a questionar. Porque, se ouvimos 

na comunicação social que a Câmara perdeu a possibilidade e a oportunidade de recuo e pedir indeminização aos eventuais 

responsáveis daquela derrocada, é legítimo que nós estejamos informados disto, se isto é verdade ou não é verdade. 

Porque aquilo que se passou há sete ou oito anos atrás todos nós sabemos, os responsáveis foram julgados politicamente nas 

eleições, o que está em causa é o que se passou durante estes quatro anos e eu como cidadão e como membro desta Assembleia ao 

ter o conhecimento de que a Câmara perdeu a possibilidade de deixar passar um recurso para imputar responsabilidades aos 

verdadeiros responsáveis do problema, isto preocupa-me, porque falamos de muitos milhões de euros. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu não disse que não estava ao corrente do processo, aquilo que eu disse, é que não conheço os trâmites na altura da derrocada, ou 

seja, a decisão da Câmara poderia ter sido enquadrada no Estado de Emergência e Necessidade e foi isso que eu disse, eu não disse 

que não conhecia o processo. Obviamente que depois de entrar um processo judicial e que acontece em algumas situações, é o 

Mandatário Judicial que tem uma Procuração para representar a Câmara Municipal, que toma conta do processo e aconselha a 

forma de como melhor representará a Câmara Municipal. 

Senhor Presidente da Junta, eu lamento profundamente que esteja e que haja um julgamento sobre o formato em que a Câmara 

conduziu o processo, até porque o processo é anterior a este mandato e como todos sabem, os processos judiciais têm os seus 

prazos, arrastam-me muito tempo e eu já disse aqui algumas vezes que aquilo que realmente a Câmara Municipal estava disponível 

para fazer, era para fazer as obras definitivas, sendo que o processo decorreria nos prazos normais, porque a Câmara Municipal tem 

muita dificuldade, a não ser que haja uma determinação do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela em pagar as 

indeminizações previstas, nomeadamente os danos psicológicos que foram sofridos pelas famílias. 

De fato a situação, quando existem acidentes e quando existem derrocadas, haverá certamente responsáveis, os Técnicos da Câmara 

Municipal que acompanharam este processo dizem efetivamente e eu confio plenamente naquilo que é a atividade deles, como é 

óbvio, não existem boas organizações sem relações de confiança, dizem efetivamente que haverá responsáveis por esta situação, 

fizeram declarações no Tribunal, eles são os únicos que estavam presentes há oito anos e estão presentes agora. Conhecem todo o 

procedimento administrativo que à época e no anterior mandato foi levado a cabo pelo anterior Executivo. Isso faz com que eles 

assumam que a Câmara não terá responsabilidades, no entanto, o Tribunal o dirá e como disse eu aguardo um parecer do novo 

Mandatário, para que o processo tenha o melhor desfecho possível, dentro daquilo que aconteceu e da tragédia que aconteceu 

aquelas famílias, sendo que, não podemos nunca deixar de pensar no interesse público que também é o interesse das famílias que 

ficaram com esta situação e que viveram este problema. 
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Ao dar entrada no Tribunal um processo em que a Câmara é o réu, isso já foi anterior a este mandato, temo-nos que nos cingir 

aquilo que é a decisão do Tribunal e aguardo efetivamente o parecer para que possamos seguir as orientações do Mandatário 

Judicial. 

1.º Período de Intervenção do Público 

2 – Público - 1.º Período de Intervenção do Público. 
 

---------- Não houve qualquer intervenção do público. 

Antes da Ordem do Dia 

3 - Período Antes da Ordem do Dia. 
 

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

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Gostaria de levantar duas questões. 

Uma questão, gostaria de saber a explicação de não estar aqui presente nenhum Vereador do PSD, ou se também estão online? 

Estão online. 

Outra questão, tem a ver com a Covid-19, eu já estive a falar com a Senhora Vereadora Vera Preto e já me deu algumas 

explicações, mas não fiquei completamente informado relativamente ao processo de vacinação. O que é que se passa com o 

processo de vacinação das pessoas deste concelho? Que eu tenha conhecimento, mas posso não estar na posse de toda a 

informação, na minha União de Freguesias não há uma única pessoa que tenha sido vacinada, há lá pessoas com mais de 90 anos. 

Sei que no concelho de Carrazeda de Ansiães os Presidentes de Junta andaram, não sei se por solicitação do Centro de Saúde, 

andaram a recolher os contactos todos das pessoas para fornecer às entidades. 

Eu cada vez que vou à Freguesia perguntam-me quando é que são vacinados, aqui numa região extremamente envelhecida, em que 

a maior parte são pessoas idosas e, não sei como está nas outras Freguesias, mas na minha União de Freguesias que eu tenha 

conhecimento ainda não foi vacinada uma única pessoa. 

Eu por acaso já fui vacinado, sou de grupo de risco, já fui vacinado, mas no concelho em que resido já teriam sido vacinadas 

pessoas com 80 e mais anos. 

 

---------- A Senhora Deputada PATRÍCIA BERNARDO (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Uma palavra especial para quem acompanha esta assembleia a partir da plataforma digital, visto a distância hoje não ter o mesmo 

significado que tinha há meses atrás… do longe se faz perto e o que importa é estarmos em segurança, mas a vossa presença faz 

toda a diferença! 

O assunto desta intervenção – Pandemia Covid-19 e o futuro… 

Chegados que somos ao mês de fevereiro de 2021, volvido quase um ano em que oscilamos entre períodos de confinamento e de 

desconfinamento, primeira, segunda, terceira vagas, é hora de refletir sobre o que fizemos para investir/agir no que é premente, 

necessário, e urgente, sobretudo no que ao nosso concelho diz respeito. 

Face à pandemia de Covid-19, quer da parte da autarquia quer da sociedade civil, foram tomadas diligências que procuraram ser 

esteio dos impactos pessoais, escolares, profissionais, empresariais e sociais que este drama precipitou. 

Foi dado apoio para ensino à distância aos alunos carenciados.  

As plataformas online permitiram aos empresários e produtores locais, as vendas que neste momento tanta diferença fazem, 

destacando a plataforma Mirandela&agricultura, o Mirandela Market e o cartão Mirandela, já na sua terceira edição.  

As IPSS’s de Mirandela, atacadas tão ferozmente pela Covid19, puderam contar com o apoio necessário, e até reforçado no tempo, 

face às suas necessidades e dos seus idosos.  

Os cidadãos em situação de carência económica, puderam contar com apoio e com entrega de cabazes solidários, ver adiados 

pagamentos de faturas e contar com apoios para medicação. 

Os espaços e meios de testagem foram criados e recriados para que o diagnóstico dos casos positivos fosse mais célere e mais 

próximo. 

Minimizou-se a propagação da Covid-19, aquando da abertura das escolas, na retoma de atividade das coletividades, apostou-se na 

formação/sensibilização de higiene, limpeza, e planos de contingência.  
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As carrinhas da Proteção Civil saíram à rua e pudemos contar com alertas sonoros eficazes, desinfetaram-se espaços públicos, 

olhou-se para as entidades e freguesias onde a pandemia mais grassou de forma empenhada, trabalhou-se em rede com as 

autoridades de saúde, com as forças de segurança, com as Juntas de Freguesia, com os Bombeiros Voluntários, etc.  

A distribuição de equipamentos de proteção individual foi reforçada bem como o apoio ao grupo de voluntários concelhio. 

Face ao aumento exponencial de casos, foi necessário fortalecer o apoio a pessoas em isolamento, e sobretudo apoio logístico a 

alunos da EPA, e da ESACT, e o município mais uma vez esteve lá e esteve bem, bem como continua a trabalhar bem no apoio às 

unidades de saúde locais, face às necessidades sinalizadas, a lógica tem sido de trabalho em total sintonia. 

Organizou-se o processo eleitoral para as Presidenciais 2021, e desde muito cedo foi possível acompanhar a vossa preocupação em 

que situações novas fossem um sucesso de saúde, como foi o caso da Votação Antecipada em Mobilidade, e a recolha de votos em 

confinamento, bem como a testagem dos membros das mesas participantes do processo eleitoral no dia 24 de janeiro, facto que 

permitiu que os trabalhos decorressem de forma salutar, e no nosso concelho foi possível votar, em total segurança. 

De uma forma sintética, o trabalho de combate à Covid-19, em Mirandela, tem tido três prioridades: a ajuda às famílias, a 

contenção da pandemia e o apoio à economia local. 

Apraz-me registar e felicitar o executivo, e também à Associação Comercial e Industrial de Mirandela, pela organização do Festival 

do Rancho à distância – em termos do apoio à restauração local – uma iniciativa louvável que manteve a sua identidade e 

permanecerá no tempo. 

Senhora Presidente, Senhores Vereadores, o que até aqui foi feito, foi bem feito, não pudemos ignorar que enveredaram todos os 

esforços para que em Mirandela a pandemia não abalasse tanto as estruturas locais nem a vida dos munícipes.  

Em sede da Comissão de Acompanhamento Concelhio ao impacto da Covid-19, dar-vos conta que este coletivo já teve 

oportunidade de reunir por três vezes, foi possível acompanhar a implementação das políticas concelhias, os investimentos, as 

prioridades, e a razão da premência destas políticas e ações. Continuamos a questionar a aplicação das verbas Covid-19, a 

necessidade de operacionalização do Conselho Municipal de Segurança, que entretanto já reuniu, o apoio às IPSS`s, a capacidade 

de testagem e de resposta em Mirandela, a necessidade de acompanhamento dos espaços públicos para maior segurança de todos, a 

atenção especial com as comunidades/freguesias mais isoladas, o reconhecimento face ao papel ativo desenvolvido pela equipa 

concelhia da Proteção Civil, e continua a assolar-nos o sentimento de que todos somos poucos para travar a Covid 19. 

E porque 2021 se iniciou como um ano particularmente difícil, Senhora Presidente, questiono: 

• Será possível a partilha a esta assembleia, de informação sobre as estratégias concelhias futuras para combate à Covid-19, e 

face ao desconfinamento que se avizinha?  

• Como decorre a organização, conjuntamente com o Agrupamento de Escolas de Mirandela, do retorno previsível à escola 

presencial no 3º período – em termos de apoio, testagem, vacinação? 

• É passível de ser implementada uma testagem mais alargada dando apoio às entidades públicas e privadas da linha da frente - 

bombeiros, ERPI`S, unidades de saúde, escolas? 

• Que apoio está a ser prestado ao grupo de profissionais que dinamiza o processo de vacinação? 

• É possível reforçar a desinfeção dos espaços públicos mais frequentados? 

• Está no vosso horizonte o reforço dos alertas sonoros em espaços públicos face à primavera precoce que vivemos, e em 

especial nos fins-de-semana onde se verifica maior afluência? 

• Em relação às IPSS´s locais - de que forma é possível minorar impacto da pandemia nos utentes que são as grandes vítimas 

desta pandemia? 

• Aos munícipes em situação de carência económica provocada pela Covid 19 – que novas medidas em 2021? 

• Face à reativação do Conselho Municipal de Segurança, prevê-se reforço de alertas junto das autoridades policiais para ação 

mais musculada face às situações de infração individuais e coletivas? 

• De que forma pensa continuar a mitigar impactos económicos nas empresas locais?  

• Que outras medidas de reforço à saúde dos munícipes estão na calha deste Executivo nesta fase?” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal CARLOS VENTURA (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Quero começar por agradecer ao Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Mirandela, a forma e também o conteúdo 

da nossa conversa telefónica relativamente aos requisitos necessários para a participação presencial nesta Assembleia Municipal. 

Não me vou alongar no conteúdo até porque foi uma conversa privada, mas tenho que aqui agradecer publicamente. 

Muito Obrigado Senhor Presidente. 

Assim sendo, venho aqui colocar somente duas questões à Exma. Senhora Presidente. 

Foi aprovado já na Assembleia Municipal de junho do ano passado a transmissão online das Assembleias Municipais. 

Mais de 7 meses depois continuamos sem transmissão online. 

A pergunta é simples, porquê? 

O que parecia, nas palavras do Executivo tão simples,... era só acrescentar mais um serviço ao protocolo já existente. Afinal nada 

aconteceu! 

Vai terminar este mandato sem que aconteçam as transmissões online? 

Qual é o tão grande problema que impeça que a transmissão aconteça? 

Onde se enganou Exma. Senhora Presidente? 
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Outra questão que quero colocar ao Executivo, tem a ver com a alienação da quota que a Câmara Municipal de Mirandela detinha 

na sociedade HTQ. 

Diz a Exma. Senhora Presidente que foram indicados 3 avaliadores profissionais para indicar o valor de cada ação daquela 

sociedade. 

Gostaríamos de saber, qual foi a indicação de valor de cada um dos avaliadores. 

Nomeadamente, do Avaliador indicado pela Câmara Municipal, do Avaliador indicado pela sociedade HTQ e do Avaliador 

indicado conjuntamente pelas duas entidades... 

Diz a certa altura a Exma. Senhora Presidente que, e passo a citar, na alínea b do número 7 da informação extraída da Reunião da 

Câmara do dia 30 de dezembro de 2020 “Face aos valores de base para a negociação, os representantes do HTQ, mostram-se 

marcadamente relutantes em subir o preço...” fim de citação... 

Parece-nos uma frase que denota alguma incapacidade por parte do município em negociar um valor mais compensador para o 

município. 

A minha questão é a seguinte, foram consultados outros playres do setor? 

Se foram consultados, quais foram? 

Com esta venda do património municipal, o Executivo municipal vai encaixar o montante de 540.000 euros, basicamente 

venderam-se os anéis! 

A minha pergunta é simples, e peço à Exma. Senhora Presidente uma resposta concreta e sob compromisso de honra, onde vai a 

CMM investir esse montante? 

Qual vai ser a obra que irá realizar com o montante da venda destes “anéis”? 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal AGOSTINHO BEÇA (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Apenas uma nota de agradecimento sincero, em nome pessoal e em nome da Bancada do Partido Socialista, ao Senhor Orlando 

Ferreira pela sua prontidão em nos ajudar na última Assembleia Municipal, com as questões do som. 

Mas realço o seguinte, o Senhor Orlando Ferreira, a meu ver um digno representante do comércio local, demonstrou total 

solidariedade para connosco e abnegação, ao apresentar uma fatura com zero euros. Exato. 

O Senhor Orlando Ferreira não cobrou nada pela prestação do serviço, entendi que devia fazer este agradecimento público e que 

conste em Ata. 

Bem-haja, Senhor Orlando Ferreira, muito obrigado. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal RUI SÁ (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

“Cumprimento todos os presentes e também os que não estando presentes nos acompanham a partir de casa, através da internet. É 

mesmo caso para dizer – que nem tudo esta malvada pandemia tem de mau. 

O motivo desta intervenção prende-se com a temática da mobilidade intercarreiras ou categorias dos trabalhadores da Autarquia, 

prevista nos artigos 92.º a 100.º da Lei n.º 35/2015, de 20 de junho – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), na sua 

atual redação.  

Antes de entrar em detalhes sobre a mobilidade, em nome do grupo parlamentar do PSD, dizer que registámos com muito agrado a 

continuidade do caminho iniciado, logo que o saneamento financeiro o permitiu, no reconhecimento e valorização profissional dos 

quadros da autarquia. É caso para dizer - é por aí o caminho! 

Bom! Então, para que a mobilidade intercarreiras opere, têm que se verificar determinados pressupostos previstos no diploma já 

referido anteriormente. Muito resumidamente vou tentar dizer descrevê-los: 

- Tem que se verificar o exercício de funções não inerentes à categoria de que o trabalhador é titular e inerentes a categoria superior 

ou inferiores da mesma carreira, etc. 

- É necessário o acordo do trabalhador; 

- O interesse público; 

- A vontade manifestada dos trabalhadores em aceitar a mobilidade;  

- O interesse do Município em dotar-se de recursos humanos para levar a cabo as suas competências e atribuições; 

- A existência de lugar no Mapa de Pessoal; e  

- Consequente previsão orçamental. 

Reunidos estes pressupostos, determinou a Sra. Presidente a mobilidade intercarreiras em dois momentos distintos. 

No primeiro momento, em 28-12-2018, foram abrangidos 10 trabalhadores. 

 - 4 assistentes técnicos para técnicos superiores; 

 - 2 assistentes operacionais para técnico superior; 

 - 2 assistentes técnicos para técnicos de informática;  

 - 1 técnico superior para especialista de informática; e 

 - 1 assistente operacional para assistente técnico.  

No segundo, em 01-02-2021, foram abrangidos 18 trabalhadores. 
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 - 6 assistentes técnicos para técnicos superiores; 

 - 10 assistentes operacionais para assistentes técnicos; 

 - 2 assistentes operacionais para encarregado operacional.  

Senhora Presidente, aqui chegado levantam-se algumas dúvidas que gostaria de ver esclarecidas. 

Os trabalhadores com as carreiras de Assistente técnico e Assistente Operacional que transitaram para a carreira de Técnico 

Superior, em regime de Mobilidade Intercarreiras, em 28-12-2018, foram colocados na 2.ª posição remuneratória, nível 15, da 

Tabela Remuneratória Única a que corresponde um salário de 1.201,48 €.  

Já os que transitaram no segundo momento, 01 de fevereiro de 2021, foram colocados na 1.ª posição remuneratória, a que 

corresponde 998.50 €.  

Assim, sabendo que o Diploma que regulamenta a Mobilidade Intercarreiras é o mesmo, questiona-se: 

Ao que se fica a dever a diferença de 202,98 € na massa salarial entre técnicos que desempenham funções equiparadas, no mesmo  

Organismo? 

Sabendo, ainda, que a Lei Trabalho em Funções Públicas (LTFP) determina que no contrato de trabalho em funções públicas o 

período experimental tem a duração, passo a citar:  

“Técnico superior ou outras carreiras ou categorias com idêntico grau de complexidade funcional”  

- 240 dias, 8 meses, portanto; e 180 (6 meses) no Acordo Coletivo Trabalho, como é o caso dos Municípios. 

Assim, coloco outra questão. 

Porque razão estes técnicos têm que penar 18 meses na 1.ª posição remuneratória a que correspondem 998.50 €, em vez dos seis 

meses previstos na LTFP e, findo o mesmo, transitariam para a 2.ª posição a que corresponde a massa salarial de mais 202,98 €? 

Senhora Presidente, estou certo que irá rever o segundo procedimento de mobilidade e colocará, à semelhança dos primeiros, os 

técnicos superiores na 2.ª posição remuneratória. Até porque é uma questão de equidade! Até porque plasmado no n.º 1, alínea a), 

do Artigo 59.º da Constituição da República, entre outras considerações, cito: “segundo a quantidade, natureza e qualidade, 

observando-se o princípio de que para trabalho igual salário igual”, fim de citação. 

Senhora Presidente, consabido que é o valor do SMN em 2021 (665 €), consabido que é o valor da 1.ª posição remuneratória de um 

Assistente Técnico (693,13 €), estamos, pois, a falar de uma diferença de 28,13 €, por isso tudo quanto se puder fazer para valorizar 

as carreiras dos trabalhadores será pouco, porque a Lei é apertada, mas poderá sempre olhar-se as Leis do trabalho pelo lado dos 

trabalhadores e mesmo assim não se lhe conseguirá fazer justiça. 

Quase a finalizar colocarei outra questão. 

Se há nos quadros do Município outros trabalhadores que reúnem condições e tivessem manifestado vontade integrar a mobilidade 

intercarreiras, não tivessem transitado? 

Se sim, faço votos para que não deixe terminar o mandato sem que seja dada a mesma oportunidade a todos de poderem integrar a 

mobilidade intercarreiras, pois só assim se recompensará o esforço despendido no aumento das habilitações literárias e 

consequentemente das suas qualificações e aptidões profissionais.  

Senhor Presidente, terminarei com votos de bons e profícuos trabalhos.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JORGE HUMBERTO (CDU) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Comemora-se no próximo dia 6 de março o Centenário do Partido Comunista Português que nasceu, por vontade e decisão da 

classe operária dos trabalhadores portugueses. Um partido que nasceu para ser uma organização diferente e afirmar um projeto 

político distinto e oposto ao das classes dominantes, para concretizar uma intervenção autónoma da classe operária como sujeito 

Histórico de transformação social e construir uma sociedade nova liberta da exploração do homem pelo homem. 

Nasceu para inaugurar uma fase qualitativamente superior da intervenção e da luta do movimento operário em Portugal. 

Ao princípio, frágil, tacteando e experimentando novas formas de intervenção, organização e luta, desbravando os difíceis 

caminhos da ação revolucionária e cedo foi confrontado com a ilegalização no seguimento do golpe militar de 28 de maio de 1926. 

Ainda mal acabados de nascer como partido e já estávamos confrontados com a instauração do fascismo em Portugal, forçados a 

atuar na mais severa clandestinidade e com enorme responsabilidade de assumir, não tardaria, a vanguarda num duro e prolongado 

combate visando o derrube desse regime odioso, criminoso e brutal que subjugava o nosso povo. 

Tarefa que exigia apressar e dar corpo por inteiro um partido de novo tipo, ideologicamente sólido, independente, com convicções 

de classe, combativo, ligado as massas, aos seus problemas e as suas aspirações. 

O partido Comunista Português foi fundado em 1921.Ao longo destes 100 Anos, viveu tempos de grandes combates, grandes 

desafios e empolgantes empreendimentos, mas também de grandes perigos e ameaças. Num processo que não foi suave e regular, 

mas acidentado, de avanços e recuos, que conheceu os horrores e a tragédia da guerra e do fascismo. 

Um tempo que atravessou quase todo o século XX e o princípio do presente século. 

Viveu esse século de grandes conquistas e mudanças revolucionárias, no decorrer do qual o homem deu novos passos no caminho 

milenário em busca da liberdade e da felicidade e no desenvolvimento do seu saber e capacidade criadora. 

O século das grandes lutas dos trabalhadores e dos povos submetidos. 

O século da Revolução de Outubro, dessa realização pioneira sem precedente histórico que inaugura uma nova época histórica. 

O século das frentes populares. A Guerra Civil de Espanha que foi a resposta do fascismo ao avanço das forças progressistas. 
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O Século das grandes conquistas dos direitos políticos, laborais e sociais, e de afirmação do movimento operário e das massas 

populares que vitória na Segunda Guerra Mundial sobre o nazismo Fascismo potenciou. 

O Século das derrocadas dos impérios coloniais que o ímpeto revolucionário dos povos liquidou. 

O Século da Nova Ordem Mundial, carta da ONU, de Helsínquia e da coexistência pacífica, mas também da Guerra-Fria. 

O século da Revolução de Abril. Dessa portuguesa revolução da qual a intensa ação e intervenção deste que é inquestionavelmente 

não apenas o Partido da Resistência, mas o Partido de Abril pelo contributo que deu na definição e conceção do projeto de 

Revolução Democrática. 

Sim, Partido de Abril não apenas porque deu um contributo sem paralelo no panorama partidário português para a sua 

concretização e definição da sua natureza amplamente democrática, antimonopolista e anti-imperialista, como é hoje o partido que 

assume e toma como referência a plenitude dos seus valores de liberdade, democracia, de transformação social, do estado ao 

serviço do povo e não instrumento de exploração, do desenvolvimento económico tendo como objetivo o pleno emprego e a 

melhoria da qualidade de vida do povo, e a independência nacional. 

Quem quiser olhar para os 100 Anos de luta 100 anos de vida deste grande coletivo partidário sem preconceitos tem o 

reconhecimento sem dúvidas, a relação de autenticidade deste partido com os trabalhadores e com o povo, com as suas mais 

sentidas aspirações, as suas lutas por uma vida melhor, os seus combates pelo direito a decidir soberanamente sobre o futuro do seu 

País. Uma relação de autenticidade e de estreita ligação às lutas dos trabalhadores, dos camponeses, dos pescadores, dos 

intelectuais, dos jovens dos estudantes, das mulheres. 

E hoje confrontados com o complexo quadro da atual epidemia da COVID-19 tal como foi os momentos dramáticos dos PECs e 

dos pactos das “Troikas”, em que o grande capital aproveita a seu favor, agravando o que muito estava mal, aprofundando 

desigualdades e ampliando problemas sociais que atingem os trabalhadores, as mais diversas camadas da população. Num 

momento em que o capitalismo está mergulhado numa das mais profundas crises, o PCP reafirma as palavras de Álvaro Cunhal de 

que “nem o projeto comunista de uma sociedade nova e melhor deixou de ser válido nem o Capitalismo se mostrou ou mostra-se 

capaz de resolver os grandes problemas da Humanidade e se pode considerar um sistema definitivo. 

Senhor Presidente, Senhores Membros da Assembleia, a Força das convicções e do ideal e do projeto comunistas, um ideal que 

continua a nortear a luta dos comunistas hoje. Um ideal pelo qual vale a pena lutar e a que o futuro pertence. 

O futuro tem Partido.” 

Quero entregar, em nome da Organização Regional do Partido Comunista Português, à Senhora Presidente o Livro “Cem anos de 

luta do Partido Comunista Português”. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu na última Assembleia fiquei irritadíssimo e foi isso que me tirou do sério, com a apresentação de um requerimento ao Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, que teve uma atitude, eu quase digo de gozo perante a minha pessoa, dizendo ao Senhor 

Deputado Municipal Jorge Pires, para que se não ausentasse da Sessão, porque queria falar em relação ao meu requerimento. 

O Senhor Presidente falou, eu por acaso tirei isto e não tirei a Câmara e os Senhores Deputados Municipais, mas pus aqui, 

conforme o artigo 36.º do Regimento da Assembleia Municipal e de acordo com o artigo 37.º da Constituição da República 

Portuguesa. 

Se o Senhor Presidente da Assembleia Municipal fala em comportamento, o seu comportamento também foi desagradável em 

relação à minha pessoa, porquê? Porque só leu aquilo que quis ler e não me deixou argumentar em mais nada. 

Ele é que criou o problema, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, ele é que criou o problema, e diz assim, eu vou ler aqui 

aquilo que eu queria que o Senhor Presidente lesse: 

“Artigo 36.º Requerimentos 

1. Os requerimentos podem ser apresentados por escrito ou oralmente, podendo, no entanto, o Presidente da Assembleia, sempre 

que o entender conveniente, determinar que um requerimento formulado oralmente seja apresentado por escrito. 

2. Os requerimentos orais, assim como a leitura dos requerimentos escritos, não podem exceder cinco minutos.” 

E digo, “Tudo isto também tem a ver com a Lei ESTATUTO DOS ELEITOS LOCAIS Decreto-Lei n.º 29/87,de 30 de junho, a 

Senhora Presidente, não percebe que está a cometer ilegalidades, atrás de ilegalidades, conforme por mim dito nesta Assembleia 

Municipal em 25 de setembro, Sua Exa, chuta para canto, mas tem responsabilidades, não só o Executivo, pelo menos ligava para o 

Ministério Público, se havia denúncias do Deputado Municipal, António Figueiredo, quer continuar num cargo, mas não é capaz de 

fazer a separação política, do mesmo. Vossa Exa, sabe que também a Lei n.º 75/2013 de 12 e setembro, lhe dá esse poder de 

fiscalização conforme o artigo 3.º, Competências, alínea f) de fiscalização, como o próprio RAMM. 

Assim quero que o Senhor Presidente Assembleia, diga a esta Assembleia Municipal, que eu, como Deputado Municipal, não me 

identifico, com este modelo “deixa andar”, porque tenho, de denunciar aquilo que a respetiva Câmara me deveria dar por direito 

próprio e informar”. 

O caso da Sonae, por exemplo, nunca me deu nada. 

Por isso a denúncia é o melhor remédio, não obtive por parte da Câmara Municipal qualquer tipo de resposta, nem do Senhor 

Presidente, porque a Câmara não enviava para o Senhor Presidente, o Senhor Presidente devia fiscalizar a própria Câmara. 

Não sou delator e assumo com frontalidade todas as minhas responsabilidades e o meu comportamento talvez tenha sido 

desenfreado derivado ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal chegar aqui e dizer “Senhor Deputado Jorge Pires, fique 

mais um bocadinho porque eu vou ler aqui uma coisa.” Disse isso com um ar de gozo para o individuo que não sabe escrever e que 

não sabe ler. Estas situações a mim, irritaram-me e de que maneira, fui tratado, fui vexado aqui por várias pessoas e termino 

dizendo que na Lei n.º 75 diz assim o artigo 3.º alínea f) Fiscalização Câmara Municipal, não sou eu que o digo, é a Lei n.º75. 
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Vossa Exa, sabe que também a Lei n.º 75/2013 de 12 e setembro, lhe dá esse poder de fiscalização conforme o artigo 3.º, 

Competências, alínea f) de fiscalização, como o próprio RAMM. 

 

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

Ao contrário do que faz a Senhora Presidente, que responde no fim a todas as questões, eu, sempre que me chamam a dar respostas 

dou a resposta imediatamente. 

De facto, eu na última Sessão li apenas uma parte do requerimento, para provar que o documento em si não era um requerimento, 

eu entendo que não é um requerimento e por isso não o aceitei. 

Senhor Deputado António Figueiredo, posso estar errado, mas o dicionário de português diz assim: “Requerimento – um 

requerimento é um documento utilizado para obter um bem, um direito ou uma declaração de uma autoridade pública. O 

requerimento é uma petição dirigida ao responsável de uma entidade oficial, organismo institucional, através do qual se requer a 

satisfação de uma necessidade, ou interesse. 

O requerimento existe de duas formas, simples e complexo. Requerimento simples – é utilizado quando não há necessidade de 

grandes aprofundamentos sobre a questão, utilizando-se apenas um único parágrafo para a realização do solicitado, de forma 

sucinta e impessoal devido à formalidade do documento. Requerimento complexo – se dá, quando houver a necessidade de abordar 

vários pontos por meio de alguma lógica de ideias, para uma solicitação mais articulada, devendo distribuir os argumentos em mais 

do que um parágrafo, a narrativa deve seguir a ordem cronológica dos factos, de forma clara e objetiva, apresentando a relação de 

causa/efeito para o requerimento, mediante também documentos comprobatórios”. Isto é um requerimento na língua portuguesa. 

O documento que o Senhor Deputado me apresentou não é nada disto, o Senhor Deputado aproveita um documento, que chama de 

requerimento, para mais uma vez mostrar o seu desagrado para com a Presidente da Câmara e para com o sistema, isto não encaixa 

num requerimento. 

Penso que está explicada a situação, sempre que me queira requerer alguma coisa, eu vou dar azo a esse requerimento, sempre que 

queira denunciar assuntos da Senhora Presidente, faça-o no local próprio e no momento próprio, penso ter respondido à sua 

questão. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu por acaso sei escrever e sei ler, até escrevi um livro e vou editá-lo. Está a perceber?! Eu sei ler e sei escrever e escrevi um livro 

e em abril vai estar nas livrarias e nem eu vou pagar o livro do meu bolso, é só para lhe dizer isto. 

Aqui o que é que deve fazer o Senhor Presidente, rasgue o Regimento da Assembleia Municipal  

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Eu começaria a minha intervenção, Senhora Presidente, pela sua veia regionalista, há um assunto que está na Ordem do Dia, marca 

a atividade política em Lisboa e alguns programas de televisão, que tem a ver com a venda das barragens, a venda de cinco das 

barragens da EDP a um grupo económico francês. 

Senhora Presidente, estão milhões de euros em causa, estão impostos mascarados, que a dita empresa vendeu através de uma 

concessão pública, sem que o Estado porventura, pudesse exercer o seu direito de reversão, estamos a falar de esquemas onde, 

nomeadamente, o importo de selo dos 110 milhões de euros que a empresa não paga ao Estado, estamos a falar de um negócio de 

78 milhões de euros e Senhora Presidente, onde está a sua veia regionalista, que nada diz sobre este assunto e que nem tão pouco 

envolve a CIM-TTM neste debate, porque se há bem que podia transformar ou com que alguns impostos de montantes 

significativos entrassem na região, era porventura as barragens instaladas no distrito de Bragança, que tardam em trazer riqueza a 

esta região. 

A outra questão de que gostava de falar Senhora Presidente, eu sinceramente Senhora Presidente, dei comigo a ler uma notícia da 

Senhora Presidente, que o projeto Tuastart, que é gerido pela ACIM e pela Câmara Municipal ao abrigo de um protocolo através do 

GAEE – Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor, que no ano de 2019 incubou oito empresas, na qual houve a criação de 

30 postos de trabalho. 

Senhora Presidente, como é que isto pode ser notícia?! Ainda que seja verdade, não nego as dificuldades, porque de facto não 

existem fórmulas mágicas da gestão autárquica, mas como é que isto pode ser verdade e pode ser notícia até para concelhos 

limítrofes, estes números tão baixos, que retratam a gestão que a Câmara Municipal tem imprimido ao nível da criação de emprego 

e da constituição de empresas. 

Eu não nego as dificuldades, Senhora Presidente, mas recordo-me tão bem no início do seu mandato, que tantas vezes falou no 

agenciamento económico, na qual foi uma das suas bandeiras eleitorais. 

Esta notícia e estes números a serem verdade, porque o são, eram melhor não ter sido notícia por parte da Câmara Municipal de 

Mirandela, que põe a nu a sua capacidade política em satisfazer uma das suas bandeiras políticas. 

E, Senhora Presidente, mais outra batalha política, que à época saiu vencedora, mas que agora tarda em sair ganhadora, onde está o 

Plano Estratégico para o Complexo Agroindustrial do Cachão, Senhora Presidente? Serviu de arremesso político, tirou de lá o lixo, 

suportou-se no seu Governo para a financiar, suportou-se na CIM-TTM para fazer um Plano Estratégico que custou 51 mil euros 

mais IVA e que até hoje esta Assembleia e os seus Vereadores na Câmara Municipal, ainda não tomaram conhecimento do mesmo. 

Eram estas as perguntas, Senhora Presidente, que tinha que lhe colocar e que são, penso eu, da maior pertinência, porque estamos a 

falar da criação de emprego e da empregabilidade e estamos a falar de um projeto que é o Complexo Agroindustrial do Cachão, que 

necessariamente tarda em sair do papel e onde podia fazer política a favor do Nordeste Transmontano, conjuntamente com os 

Presidentes de Câmara da CIM-TTM, não o está a fazer, tanto mais que o PSD na Assembleia da República votou a favor, sobre a 
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comparticipação das barragens da EDP a favor de impostos em relação ao Nordeste Transmontano e o seu Governo PS votou 

contra, pelo que lhe pergunto também se tem alguma informação privilegiada que eu não consegui obter. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal MANUEL PAVÃO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Queria só congratular-me com as últimas notícias que tenho recebido de Mirandela e com as medidas tomadas pelo Executivo 

municipal, no que respeita à igualdade de género, às medidas de prevenção contra a violência doméstica, com as medidas também 

de apoio à Associação dos Medicamentos e eu acho que temos de ser justos na apreciação destas medidas em tempos de crise e em 

tempos de dificuldade. Isto quer dizer que associadas às medidas que acabei de enunciar, com aquela criação do Regulamento para 

a atribuição da habitação social, são medidas de proteção para os mirandelenses, para a população que atravessa grandes 

dificuldades e eu queria congratular-me com isso, não obstante também poder entender e é legítimo da minha parte poder entender 

assim, que este Regulamento para a atribuição de habitação social a meia dúzia de meses das novas eleições autárquicas, podem ser 

vistas mais como uma medida eleitoralista, mas como se dirigem e beneficiam a população menos privilegiada, temos que fazer 

justiça. 

Queria manifestar a minha preocupação pública Senhora Presidente, pelo facto de no Hospital público de Mirandela o acesso às 

consultas de especialidade ser extremamente demorado, tão demorado que quase me apetecia adjetivá-lo de imoralidade. É um 

processo inaceitável, que as consultas de especialidade cheguem a demorar um ano e portanto, remeto-me para pedir a sua 

intervenção e melhorar o acesso a estas consultas no nosso Hospital público, mormente as especialidades de cardiologia e 

dermatologia, que é o que me tem chegado até mim. 

Queria também dizer-lhe que estive recentemente numa Assembleia Extraordinária da CIM-TTM - Comunidade Intermunicipal 

Terras de Trás-os-Montes, em Bragança e fiquei muito surpreendido pelo facto, era uma Assembleia que tratava de autorizar um 

concurso público para a concessão de transporte rodoviário e fiquei muito surpreendido pelo facto de a Câmara Municipal de 

Bragança não ter aderido ao concurso que agregou os restantes concelhos do distrito de Bragança, ou que compõem a CIM-TTM, 

mais concretamente e mais rigorosamente. E o motivo de que me informaram foi o seguinte, é que o concelho de Bragança neste 

programa de concessão de transporte rodoviário está bem resolvido e eu perguntava à Senhora Presidente se o facto de não ter 

tomado uma autonomia no que respeita a este concurso, se foi por uma questão de comodidade administrativa, ou de poupanças? 

Porque tendo Mirandela uma grande centralidade geográfica nesta matéria e eu permito-me aqui traduzir estes pormenores com 

aldeias já de dimensão razoável, como é por exemplo Mascarenhas e Torre de Dona Chama a norte, o Cachão e Frechas a sul, 

Passos, Franco, Lamas de Orelhão a poente, o acesso à IP2 a nascente, se Mirandela não beneficiaria mais em ter uma autonomia 

neste programa de transporte rodoviário, que é um grande benefício para as populações das nossas aldeias. Isto era uma pergunta 

que eu reputava muito importante e que gostava que a Senhora Presidente nos pudesse responder. 

Por último, queria só também publicamente congratular-me pelo facto de ter tomado conhecimento que um dos Membros da nossa 

Assembleia foi convidado ou foi contratado para assessorar a Direção da Associação Nacional das Assembleias Municipais, que é 

um Órgão nacional e de cada vez que os Membros desta Assembleia é escolhido, ou é selecionado, ou é convidado para umas 

funções tão importantes como estas, eu não deixo de me congratular. Refiro-me ao Dr. José António Ferreira, a quem eu 

cumprimento e felicito e espero que desempenhe bem o papel. 

Queria também informar a Mesa que enviei já uma Proposta que gostaria que fosse considerada e depois fosse posta a votação. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JOSÉ TROVISCO (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Em primeiro lugar a minha solidariedade com o Presidente da Mesa e aplaudir a sua sentida intervenção e subscrever a opinião do 

Senhor Presidente da Junta de Alvites Eurico Carrapatoso, sobre o que de menos bom aconteceu na anterior Assembleia e fazer 

votos que a mesma colha frutos, no sentido de a democracia e respeito pelos pares serem repostos neste Órgão autárquico. 

Em segundo lugar, reitero o meu apreço a todos que contribuem na linha da frente para o controlo desta pandemia, em particular os 

profissionais de saúde e as instituições, no caso a Câmara de Mirandela, como um caso exemplar, como foi bem explicado 

anteriormente pela Senhora Deputada Patrícia Bernardo. 

Inicio a minha intervenção vindo hoje falar novamente de desporto. 

Assim, como munícipe atento, verifico que nos últimos tempos e por razões diferenciadas, o Município de Mirandela tem sido 

notícia com temas mais felizes, sendo que a grande maioria reverte algum ganho de notoriedade e que merecem eco. É assim que 

no momento singular de dificuldades no mundo, Portugal orgulha-se de ter no seu interior profundo uma cidade, que para além de 

outras áreas, fomenta fortemente a prática desportiva com apoio efetivo, produz atletas de gabarito e cuja ação lhe confere méritos 

e colhe notoriedade além fronteiras. 

Este mérito tem sido bem visível no desenvolvimento desportivo em diferentes modalidades, por atletas profissionais e/ou 

amadores, em cuja informação, o Município teve uma ação primordial ao firmar acordos e contratos programa com coletividades 

desportivas, ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de Comparticipação à Prática Desportiva. Daí que não cause 

estranheza o facto de o Município de Mirandela no dia 11 de fevereiro, ter sido distinguido pela Associação Portuguesa de Gestão 

do Desporto e pela Cidade Social com o galardão “Município amigo do Desporto 2020”. 

Considerado como uma forma de reconhecimento e valorização das boas práticas desenvolvidas pela autarquia na área desportiva. 

Parabéns pois ao Executivo por esta distinção honrosa. 

No entanto e como há sempre um senão, é oportuno lembrar o Regulamento Municipal, que apesar de constituído em 2010, só 

recentemente deu corpo ao seu artigo 61.º com a entrada em funcionamento do Conselho Desportivo Municipal, um Órgão 

consultivo da Câmara, como promoção de uma política desportiva no âmbito das competências legalmente atribuídas ao Órgãos 

autárquicos municipais. 
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Este Órgão cujo mandato dos seus membros é de dois anos, renováveis até três mandatos e prevê duas reuniões ordinárias por ano. 

Teve a sua primeira reunião no dia 01 de abril de 2019, já lá vão quase dois anos. 

Nessa reunião, o Município de Mirandela manifestou a intenção de em parceria com o Agrupamento de Escolas de Mirandela, criar 

uma UAARE – Unidade de Apoio de Alto Rendimento Escolar, para que os jovens possam conciliar a prática desportiva com 

sucesso escolar. 

Nesse sentido e decorridos quase dois anos, faz sentido perguntar qual o ponto de situação sobre as mais-valias desportivas 

produzidas nas duas reuniões ordinárias anuais previstas no Regulamento, sobre a criação da UAARE então anunciada em 

conformidade com o Despacho Conjunto n.º 9386 de 2016, sobre a atividade do CTM no contributo para a prospeção, fomento e 

financiamento de potenciais talentos, nomeadamente, os atletas de alto rendimento, visados em modelos de estudo como sendo 

maioritariamente oriundos do Ensino Secundário e que, na maioria dos casos, fazem cinco a sete treinos semanais. 

Mirandela merece, o desporto merece e a educação e a formação humana que lhe estão subjacentes só têm a ganhar com esta 

postura do Executivo. 

Por último, endereçar um profundo lamento a atletas de elevado mérito com laços a este Município, a quem o destino pregou 

partidas de carreiras promissoras. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvites EURICO CARRAPATOSO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Na reunião que tivemos do Conselho Municipal de Segurança, levantou-se a questão da vacinação das pessoas e como tudo que é 

trabalhos imprevistos e urgentes como é esta campanha de vacinação e a organização da campanha de vacinação, é de esperar que 

haja pessoas que não sejam contactadas, ou que sejam contactadas certas pessoas e as mesmas, ou porque não têm telemóvel, ou 

porque não atendem o telefone, ou por outro motivo qualquer não são contactadas, fica então o risco das pessoas das nossas 

Freguesias e da cidade, não serem vacinadas por causa destes percalços, de maneira que, pelo menos na Freguesia de Alvites o que 

estamos a pensar fazer, é uma espécie, que até vai acontecer agora com os Censos 2021, que é um levantamento dos agregados 

familiares, das datas de nascimento, de qual é o Centro de Saúde e qual é o médico de família, tudo isto com o consentimento das 

pessoas. 

E eu gostaria de saber o que fazer, que era esta a pergunta que gostaria de fazer à Senhora Presidente, a que autoridade podemos 

transmitir essa informação de forma a garantir que ninguém em Alvites fique por vacinar? E claro que recomendo este método aos 

meus colegas Presidentes de Junta, perdoem-me a ousadia, mas efetivamente a minha principal preocupação é garantir, caso 

pretendam, que ninguém fica por vacinar, porque pode haver pessoas que não sejam contactadas e o que eu pretendia efetivamente 

era acautelar esse risco e utilizar essa lista para enviar para alguma autoridade, nomeadamente para a Câmara Municipal. 

A propósito disto, eu já o fiz em vezes anteriores, quando há serviços que são prestados às Juntas de Freguesia e bem prestados, por 

norma eu realço a qualidade dessas pessoas e queria deixar aqui, nesta Assembleia Municipal este reparo a uma empresa de 

Mirandela chamada Climira – Centro Médico de Diagnóstico e Tratamento Lda., como todos sabemos os cuidados primários de 

saúde foram altamente negligenciados neste contexto de pandemia, as pessoas, ou por medo, ou porque as consultas são adiadas, 

não vão ao médico, têm doenças crónicas, não fazem nenhum tipo de rastreio e efetivamente este Centro Médico de Diagnóstico e 

Tratamento Lda., tem sido uma mais-valia tremenda para Alvites, não tem muitos utilizadores, porque também são poucos os 

residentes, mas por bem poucos que sejam é bom que não sejam negligenciados e aquilo que eu tenho verificado, é que há pelo 

menos cerca de 15 a 20 pessoas que têm recorrido desde outubro a esse serviço. 

Se algum dos meus colegas estiver interessado, eu terei todo o gosto em fornecer os contactos, porque efetivamente acho que foi 

uma coisa muito boa que se fez na Freguesia de Alvites e que espero que em termos de cuidados de saúde das pessoas que venha a 

dar os seus frutos. 

Uma ideia que eu queria sugerir, já podia ter sugerido anteriormente, é saber se seria possível propor alguma coisa deste género, 

quando numa família há um caso de Covid-19, o que é que acontece, a pessoa fica em recolhimento domiciliário e tem de ficar na 

mesma casa que os restantes familiares. Sei que em Alvites, tal como em muitos outros sítios, há muitas casas, ou porque os 

proprietários são emigrantes, ou porque são pessoas que não moram na Freguesia de Alvites, mas que imagino eu, que se houvesse 

uma espécie de um Protocolo em que pudessem ceder esse espaço temporariamente para que quem estivesse em isolamento 

pudesse não estar na mesma casa que o restante agregado familiar, esta talvez fosse uma solução que agradaria à pessoa infetada, 

pois não correria o risco de contaminar o agregado familiar e por outro lado agradaria também ao proprietário, que poderia ter 

algum rendimento pela disponibilização do imóvel. 

Um último reparo e gostaria de poder fazer alguma coisa a este respeito, porque estou farto de não poder fazer nada, é 

relativamente aos pontos de luz, em Alvites, eu já estou farto de utilizar a plataforma da EDP, de comunicar as irregularidades dos 

pontos de luz que estão apagados e efetivamente a EDP não faz nada. Eu bem sei que estes serviços são adjudicados, são outras 

empresas que vão ao local, que demora o seu tempo, mas em alguns dos casos é mesmo grave porque estou a falar de pontos de luz 

ao pé de gente muito idosa, muito debilitada e que podem acontecer acidentes e era uma coisa que eu pretendia evitar. 

Neste sentido, gostaria de perguntar à Senhora Presidente se é possível, fazendo um levantamento exaustivo de todos os pontos de 

luz que não funcionam devidamente, a Câmara Municipal fazer também pressão junto da EDP, por forma a essa situação ficar 

resolvida de uma vez por todas, até que nós não conseguimos fazer vários reportes seguidos, na Freguesia de Alvites falo em pelo 

menos 10 ou 15 pontos de luz que não funcionam, já reportei as avarias várias vezes e continuam a não funcionar. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PEDRO BEATO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Neste contexto desta época que estamos a viver, estes tempos são também importantes para repensar, reorganizar, consertar ideias e 

aproveitar as novas tecnologias para tal, como é um exemplo claro esta Assembleia. 
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O tema tem a ver com o contexto do turismo, quando nós falamos do turismo, fundamentalmente há dois vetores importantíssimos, 

que é o cultural, mas também a indústria do turismo, portanto, o turismo como conceito e o turismo como veículo da indústria. 

Como conceito, nós e a relação com este mundo todo, o mundo exterior, as infraestruturas e os valores, estamos no campo da 

tradição, da cultura, da história que é o princípio do turismo, está exatamente no resultado destes momentos de que acabei de falar e 

a tradição tem um papel muito importante, porque é a base de sustentação do tempo atual deste aspeto que estou a considerar. 

Nós, em Mirandela, no concelho de Mirandela estamos a fazer história, dando a conhecer como funciona a vida no seu contexto 

social. Como disse o Senhor Presidente da República, ontem na televisão: “Um povo que não conhece a sua história, está 

condenado a repeti-la”. 

O património histórico, social, religioso, político, natural e outros, viveram e vivem o dia-a-dia com as nossas gentes do concelho, 

por isso o turismo é um somatório de muitos segmentos do mercado, nós temos o lazer, o turismo de negócios científico, político, 

religioso, ecológico, rural, histórico, desportivo, cultural, gastronómico, entre outros. 

No campo da indústria para se ser positivo, deve o turismo ser uma mais-valia financeira e neste caso a nossa postura e a de todos 

os habitantes em geral é fundamental, porque nós estamos num campo em que a política de preços na nossa região tem uma relação 

de compatibilidade ou de incompatibilidade, com outros centros populacionais de densidades completamente diferentes, várias 

vezes em muitos casos superiores, onde o poder do negócio é diferente do nosso e muito maior. 

É claro que é importante que não percamos a nossa identidade, mesmo quando somos parceiros em qualquer um destes contextos e 

destas relações. Há muitos destinos bons e nós também somos e devemos atrair as pessoas para virem cá, com a nossa oferta e com 

a nossa diferença. As Juntas de Freguesia, o Turismo e as Câmaras, aqui é muito importante a sua complementaridade, as Juntas de 

Freguesia existem pelo nosso concelho fora, mesmo onde não há nenhum posto de turismo. 

Claro que são muito importantes e fundamentais os nossos valores culturais, a música, também da gastronomia, o azeite, o vinho, e 

também o campo da arqueologia, tudo isso é muito importante, mas neste contexto do turismo como indústria, também a segurança 

pública, a Proteção Civil, a Polícia, a GNR, assim como a higiene, a estabilidade social, a poluição e até estes aspetos novos, como 

aconteceu em Vale de Telhas da sinalética urbana e turística. 

Quer dizer que é bom incluir em todos estes aspetos que acabei de referir, um que luto desde sempre por ele e continuarei a fazê-lo, 

porque faz parte da minha maneira de ser, que é incluir a participação da educação e das crianças, no contexto da cidade educadora. 

Tudo isto que estou a dizer, é importante que se desafiem pessoas para este trabalho, que tem de ser feito pelos melhores numa 

primeira fase, porque a primeira fase é determinante para implementar umas determinadas regras e de conhecimentos, mas estamos 

a falar de pessoas ligadas ao turismo, à história, à economia, ao ensino, à engenharia, à arquitetura e outros, mesmo autodidatas, ou 

mesmo nem isso, que nas nossas aldeias eu tenho encontrado pessoas com conhecimentos extraordinariamente interessantes. 

No fundo o que eu pretendo, é que no turismo haja harmonia, porque a harmonia é muito mais importante do que a futurologia. 

Com estas novas tecnologias todas, de que nós temos exemplos muito bons, este trabalho tem que ser feito pelos melhores numa 

primeira fase, para ganhar as tais raízes de que eu falava e em Mirandela há melhores, há muitos melhores que podem fazer este 

trabalho e eu incluo nestes melhores que tenho conhecido no contexto do ensino que eu estive inserido, nas escolas, no IPB por 

exemplo aqui de Mirandela, inclusivamente, não é que eu pretenda pertencer a qualquer um destes grupos, já me disseram que eu 

andava à procura de emprego na Câmara Municipal, mas não ando, eu gosto de pertencer ao grupo das pessoas do concelho, como 

um cidadão do concelho e é nesse contexto que gosto de estar e de deixar aquilo que sei, seja lá o que for. 

Neste mundo virtual, criar um mundo real de comunicações, não digo de cursos, mas digo de encontros em que as pessoas possam 

encontrar elos de ligação e mais, este tempo acho que poderia ser um tempo interessante para implementar todas estas relações, 

dar-lhes contexto e criar um movimento que fosse interessante. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal CARLOS SOUSA (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Antes da minha intervenção e uma vez que o Município de Mirandela foi incluído pela 4.ª vez, na lista de municípios portugueses 

“amigos do desporto”, proponho que fique lavrado em ata desta assembleia, um voto de pesar pela morte do jogador de andebol do 

FC Porto e da Seleção Nacional de Andebol Alfredo Quintana, de 33 anos. 

De referir que a minha intervenção está a ser feita em casa, compartilhando um router wifi com mais 3 pessoas: 2 em sessões da 

escola e outra em teletrabalho, num linha ADSL de 8MB/s compartilhado com toda a aldeia, com intermitências constantes e que 

raramente se consegue mais de 3 MB/s, na esperança de que consiga efetuar a minha intervenção sem corte no som e na imagem. 

Efetivamente, durante esta sessão já tive algumas interrupções no som. 

Do site da ANACOM https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=340540&languageId=0 podemos ler: 

“As redes comunitárias são redes públicas abertas de banda larga, desenvolvidas em regiões desfavorecidas ou onde haja falhas de 

mercado na prestação de serviços de comunicações eletrónicas. 

Em geral, ligam as sedes dos concelhos abrangidos, edifícios públicos e de interesse público, instituições do ensino superior, 

centros tecnológicos, e zonas e parques industriais, pretendendo constituir uma alavanca para o desenvolvimento económico e 

social da comunidade. De facto, este tipo de projetos tem como objetivos principais, para uma dada região, desenvolver o combate 

à infoexclusão, promover a igualdade de oportunidades e de acesso público à banda larga, corrigir assimetrias de acessibilidade a 

comunicações e desenvolver a iniciativa empresarial de base tecnológica e científica. 

Tais redes podem facilitar a rentabilização de infraestruturas existentes de empresas municipais e complementar infraestruturas de 

comunicações constituídas no âmbito de projetos de Cidades e Regiões Digitais. 

As redes comunitárias apresentam as seguintes características: 

a. São redes de interesse público;  

b. Servem uma comunidade local;  

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=340540&languageId=0
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c. Todo o tráfego que se inicia e finaliza dentro da rede deve tender para a gratuitidade;  

d. Possuem neutralidade tecnológica e independência; 

e. Estão abertas ao acesso e uso por qualquer operador ou prestador de serviços de comunicações eletróncias que pretenda 

servir a comunidade;  

f. Não são detidas por um operador ou prestador de serviços de comunicações eletróncias, no sentido tradicional do termo;  

g. São controladas independentemente de qualquer serviço ou conteúdo nestas suportadas.” 

Isto no fundo é a definição daquilo que se chama uma rede comunitária, que é o equivalente à nossa rede dos Municípios da Terra 

Quente. 

Numa altura em que os governos se preparam para a entrada da tecnologia 5G, como promover a utilização da rede comunitária de 

banda larga da Terra Quente Transmontana, disponibilizando-a efetivamente aos seus cidadãos para colmatar a falta de cobertura 

do 4G e a ineficaz largura de banda das linhas ADSL, problema que afeta a maioria dos munícipes que residem fora das sedes de 

concelho da nossa região. 

Face à mudança de paradigma provocado por esta pandemia e o novo normal nas relações do trabalho, na educação, no comércio e 

perante a revolução digital que se avizinha, a Câmara Municipal deve juntamente com os restantes Municípios e a Associação de 

Municípios da Terra Quente Transmontana, promover a utilização universal e a viabilização da rede instalada em 2007, devendo 

celebrar conjuntamente, protocolos efetivos com as operadoras, para colmatar a falta de cobertura de sinal, com qualidade mínima 

aceitável e de acordo com as novas necessidades criadas no período pós-Covid-19. A Câmara deve estar na linha da frente da 

promoção do acesso universal aos serviços digitais de base, deve garantir que esta rede, conforme o seu desiderato, seja colocada o 

mais rapidamente possível ao serviço das populações e das empresas. Carecendo de recursos financeiros, se tal se mostrar 

necessário, candidatem-no a projetos de programa operacional ou mesmo, alinhem estratégias e redefinam objetivos para os 

adequar ao novo plano de recuperação e resiliência. 

Em suma, esta matéria é de subida importância para que o Estado não abra mão do seu papel de dono da infraestrutura e regulador 

do serviço, como garante de uma eficaz e universal transformação digital que se avizinha a passos largos e que a todos nos vai 

envolver de uma forma ou de outra. Ou ficamos info-excluídos e acentuamos o afastamento aos nossos colegas europeus, ou, 

acompanhamos o progresso desta nova revolução tecnológica na senda de um desenvolvimento digital mais sustentável que nos 

envolva a todos, quer os cidadãos quer as empresas, num sólido compromisso para o desenvolvimento da região e do país.” 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães ANTÓNIO MARTINS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Na sequência do ponto anterior, eu não consigo entender qual é a indignação da Senhora Presidente da Câmara, quando nós a 

questionamos sobre um facto e um facto que foi uma bandeira de campanha da Senhora Presidente, durante o ano de 2017 e queria 

citá-la se fosse possível, ou se me permitem, que numa certa altura dizia: “Neste caso como noutros, dos responsáveis políticos 

esperam-se soluções rápidas e eficazes, depois sim, deve-se averiguar os responsáveis. Nunca perpetuar situações graves e 

perigosas para o domínio público”. Isto foram as suas afirmações no dia 29 de abril de 2017. 

Decorridos quase quatro anos, é com justiça que lhe volto a perguntar se nos pode dar mais informações sobre o assunto. Se 

naquela altura defendia, como candidata à Câmara, que os assuntos tinham de ser resolvidos com celeridade, com objetividade, não 

prejudicando as pessoas, o que é que leva ao fim de quatro anos, que o assunto se arraste em Tribunais, com recursos atrás de 

recursos, com sentenças proferidas que não foram cumpridas e com aquilo que a Senhora Presidente diz, que queria fazer uma obra 

definitiva e sabemos que é isso que as famílias pediram em Tribunal e que a Senhora ainda não executou. 

Seria importante esclarecer esta Assembleia Municipal disso, porque estamos a falar de um processo de indeminização que chega a 

2 milhões de euros, 2 milhões de euros! A Câmara foi condenada em 2018 e a Senhora recorreu, contrariamente áquilo que foi a 

sua expetativa de campanha, a sua captação de eleitorado e a sua captação de voto. Não fui eu que fiz essas promessas a ninguém. 

Eu estou aqui como cidadão, como Membro desta Assembleia Municipal a cobrar-lhe isso. 

Não se pode fazer uma coisa em campanha eleitoral e fazer outra quando estamos no poder, isto afasta as pessoas da política e é a 

si, porque neste momento é a Senhora que está nesse cargo, que nos tem que dar estas explicações, são 2 milhões de euros! Não 

estamos a falar de 5 mil euros, estamos a falar de 2 milhões de euros! 

Desculpe a minha insistência sobre isto e relativamente ao IMI, se as pessoas tiveram que sair das suas casas, porque não estão em 

condições de serem ocupadas, não me diga como já me disse, para as pessoas irem requerer isso às Finanças e que a Câmara passa 

uma declaração, é uma questão de justiça a Câmara fazer isso, é retirar a licença de utilização e de habitabilidade, para que não seja 

cobrado o IMI. Eu não lhe perguntei porque é que não baixou o IMI, perguntei é porque é que as pessoas pagam IMI de um espaço 

que não usam. É perfeita justiça não o pagar. 

Não me importo se isto começou no tempo do PSD e se prolonga no tempo do PS e se pode continuar com outro partido, o que lhe 

pergunto é o que tem feito para resolver o assunto? Porque está quase no fim do seu mandato e prometeu às pessoas algo que não 

cumpriu. Isso é feio. 

Gostaria também, se me permitem, não quis tomar partido de manhã sobre esse ponto, deixar um abraço à Mesa, não só ao Luís 

Guimarães, mas também à Luísa Belchior e também ao José António Ferreira, porque dignificaram a Assembleia Municipal 

durante este tempo, dignificaram a Assembleia, dignificaram os seus antecessores e têm dignificado as Assembleia Municipais por 

este país fora, com cordialidade, com honorabilidade e acima de tudo também com disponibilidade. Porque ainda ontem foi 

necessário um documento que solicitei e prontamente me foi endereçado esse documento para acompanhar esta Sessão e quero 

também, porque não sou pessoa de não o fazer, agradecer ao Agostinho Beça, que prontamente, tendo-se apercebido de uma 

duplicação de um documento, me enviou o documento prontamente para eu o poder ter aqui hoje na Assembleia. 

A articulação funciona e funciona pela positiva, eu acho que nós temos obrigação, como Membros desta Assembleia, contribuir 

para que ela funcione corretamente e solidariamente, temos de ficar satisfeitos quando assim é e nisso quero-lhe manifestar a minha 

solidariedade, como já lha manifestei em outras ocasiões, se calhar bem mais acesas do que esta, porque é difícil estar nesse papel, 
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é difícil obviamente termos uma intervenção quando estamos na Mesa, que queremos ter, mas não podemos ter, como tem quem 

está na parte da plateia e nisso tenho de lhe dar, a si e à sua Mesa um abraço de solidariedade por aquilo que tem acontecido. 

 

---------- A Senhora Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador CRISTINA PASSAS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Eu venho aqui porque não podia deixar passar algo que foi vinculado aqui hoje de manhã e gostaria de deixar o meu registo. 

Se ao nível político deixarei a intervenção para quem de direito, ao nível técnico não poderia deixar passar, isto é, não me vou 

dirigir diretamente ao colega Deputado Paulo Pinto, mas tendo sido ele que fez a referida intervenção, eu gostaria de facto 

enquanto Técnica do GAEE, entidade protocolada pela Câmara Municipal ao abrigo da gestão dos projetos empresariais e 

nomeadamente do CACE, eu gostaria de ver e no fim dir-me-á se gostou da minha análise. 

O Senhor Deputado referiu que se por um lado deveríamos estar todos contentes com o facto de termos conseguido criar 30 postos 

de trabalho, numa situação de pandemia, e incubado oito empresas, é no entanto a seu ver, muito pouco, ficou o sentimento de que 

muito mais havia para fazer. 

Em primeiro lugar eu gostaria de dizer o seguinte, nós, quando estamos a falar de 30 postos de trabalho e incubação de oito 

empresas, é preciso referir que nós não estamos a falar de incubação de âmbito geral, nós estamos a falar de criação de empresas e 

de postos de trabalho num espaço delimitado, isto é, no CACE, conhecido por Ninho de Empresas regulamentado pelo TuaStart. 

O CACE, o Ninho de Empresas, como todos nós aqui sabemos, é um espaço que acolhe empresas em fase de arranque, que por si 

só quer dizer que estão numa fase que precisam de apoios e têm os postos de trabalho que lhes são necessários, muitas vezes sendo 

a criação do próprio posto de trabalho apenas e de mais um ou dois. 

Quando diz que 30 postos e trabalho num espaço delimitado como o CACE, em primeiro lugar eu pergunto a quem está aqui se 

sabe quantos pavilhões tem o CACE para ocupar? Se não sabem eu digo, tem 17, todos nós sabemos que o CACE foi protocolado 

ao abrigo do Regulamento que foi assinado entre o IEFP e a Câmara Municipal em 2013. 

Eu tenho a dizer que destes 17 espaços, ainda existem seis espaços que ainda estão sob a alçada do IEFP, se nós dos 17 tirarmos 

seis ficamos com 11. Se nós no espaço de um ano e repito, um ano, porque em bom rigor o Protocolo foi assinado com a ACIM em 

2019 e nós começamos a trabalhar em 2020 nestas matérias. Se num ano nós incubamos oito empresas, parece pouco, eu pergunto, 

não sei se teve acesso ao documento que o Senhor Deputado Nuno Magalhães nos solicitou no ano passado, para fazer um relatório 

das atividades ao abrigo dos Regulamentos todos e se teve acesso há-de verificar duas coisas, os dados desse relatório fui eu que os 

recolhi, as minhas fontes foram a Câmara Municipal e a entidade que na altura estava protocolada com o CLDS, os anos que eu 

apurei de 2015 a 2019, em quatro anos foram incubadas sete empresas e dessas sete empresas se calhar havia um posto de trabalho 

afeto. 

Se de facto há um sítio onde acho que o liberalismo funcionava era ali, era o “laissez faire, laissez passer”, posso-lhe dizer que 

grande parte das empresas os contactos não estavam atualizados, estava tudo desvinculado, a relação com a entidade detentora do 

espaço, que é o Centro de Formação Profissional de Bragança não funcionava. Nós tivemos de refazer desde a organização até à 

implementação. 

Senhor Deputado Paulo Pinto, quando vem aqui dizer que 30 postos de trabalho no CACE, não estou a dizer que é o tecido 

empresarial todo, no CACE lhe parece pouco e lhe parece pouco à Bancada, eu tenho pena, mas a mim parece-me muito, é a 

história do copo meio cheio e do copo meio vazio! 

Enquanto Técnica, em meu nome, do Vicente, da Elisabete, da Sónia e da Leonor, não posso e não aceito que de facto achem que 

no espaço de um ano não foi feito trabalho válido no GAEE. 

Agradeço à Senhora Deputada Patrícia Bernardo, o cumprimento que nos foi dado, enquanto entidade que apoiou a realização da 

Feira do Rancho, porque sim, é muito bom de vez em quando ouvir coisas positivas da ACIM e não porque existimos apenas por 

existir, ou por outros motivos menos positivos. 

Obrigada Senhora Deputada Patrícia Bernardo. 

Concordo plenamente com o Senhor Presidente da União de Freguesias de Franco e Vila Boa Paulo Pontes, em relação à 

vacinação dos nossos idosos, sentimos que por todo o país tudo já está a “mexer”, mas a minha Freguesia que terá cerca de 30 com 

mais de 80 anos, ainda ninguém foi vacinado e é preciso fazer um ponto da situação, é preciso “apanhar o comboio”. 

Também gostaria de dizer que concordo com o Senhor Deputado Paulo Pinto em relação às barragens, quando diz que é uma 

vergonha aquilo que se passou com as barragens, que de facto delapidam o nosso património e nós passamos ao lado. 

E também gostaria de dizer que repudio plenamente o plano de resiliência que está a ser apresentado para Trás-os-Montes e Alto 

Douro, porque Trás-os-Montes e Alto Douro, neste caso a CIM-TTM continua a ser a região bastarda de Portugal. 

 

---------- A Senhora Secretária da Assembleia Municipal LUÍSA BELCHIOR disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Gostava de deixar uma palavra de agradecimento em reconhecimento pessoal, minha e da Mesa, às palavras e à avaliação do 

desempenho desta Mesa, feitas pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães António Martins. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Obrigada pelas questões que foram colocadas, vou tentar responder a todos de forma mais objetiva possível. 

Agradeço a todos os Senhores Deputados que se disponibilizaram a estar presencialmente nesta Sessão, fazendo o Teste à Covid-19 

como foi obrigatório pelo Senhor Delegado de Saúde, mas também a todos aqueles que nos estão a ouvir por videoconferência e 

também agradecer, porque é justo, a todos aqueles que estiveram envolvidos nesta organização e a todos aqueles que suportaram 
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esta nova forma de fazer os trabalhos da Assembleia Municipal a todos eles, o nosso muito obrigada, porque de facto o vosso 

trabalho é fundamental para que as instituições funcionem. Os colaboradores da Câmara Municipal presentes e aqueles que 

estiveram nesta organização deram de facto o seu melhor, estamos aqui em condições de segurança e por isso a eles todos, o nosso 

muito obrigada. 

Quanto à intervenção do Senhor Presidente da União de Freguesias de Franco e Vila Boa Paulo Pontes, relativamente ao processo 

de vacinação, houve alguns Presidentes de Junta que fizeram e que questionaram o processo de vacinação desde há 15 dias quando 

iniciamos o programa de vacinação aqui no nosso distrito, para além dos profissionais de saúde, que esses são de facto 

inquestionáveis, fizemos uma reunião de Comissão Distrital de Proteção Civil, onde abordamos este tema, onde estão presentes 

todos os Municípios e as entidades representadas, nomeadamente a Unidade Local de Saúde do Nordeste e Saúde Pública. A 

vacinação está dependente da saúde, ou seja, da Unidade Local de Saúde, nessa reunião foi-nos dito que iriam ser enviadas 

listagens com a identificação daqueles que são grupos prioritários, ou seja, pessoas com mais de 80 anos, ou com patologias 

identificadas na Norma da DGS e portanto todos nós ficamos a aguardar o envio das listagens. 

Entretanto a Saúde começou a receber as vacinas, começou a contactar diretamente os utentes, através do enfermeiro de família e 

chegamos à conclusão, por informações veiculadas das enfermeiras responsáveis dos Centros de Saúde à Senhora Vereadora da 

Saúde da Câmara Municipal de que haveria alguns idosos, nomeadamente aquelas pessoas com mobilidade reduzida, que 

precisariam de transporte para se deslocarem. 

A metodologia escolhida e que foi escolhida pelos Centros de Saúde e pela ULS, foi chamar as pessoas por idade, ou seja, não 

estão a ser chamadas as pessoas por Freguesia, estão a ser chamadas as pessoas por idade. Isto quer dizer que de uma mesma 

Freguesia pode ser vacinada uma pessoa com 87 anos hoje e amanhã uma com 86 e que impossibilita a implementação de uma rede 

de transportes quer com os Bombeiros, quer com a Proteção Civil e nós disponibilizamos carros de transporte, motoristas, 

inclusivamente propusemos um centro de vacinação e não foi aceite pela Unidade Local de Saúde. 

São decisões que não competem à Câmara Municipal, são decisões que competem à Saúde e nós estamos aqui para colaborar 

naquilo que pudermos e naquilo que for necessário. Neste momento eu solicitei que me fosse dado, ontem tivemos uma reunião da 

Comissão Municipal de Proteção Civil, convocamos as duas Enfermeiras responsáveis pela vacinação nos dois Centros de Saúde, 

com os Bombeiros, a PSP, a GNR e a Proteção Civil no sentido de avaliar de que forma nos podemos articular, para prestar este 

serviço e por isso, nós disponibilizamos uma linha telefónica e um e-mail para que as pessoas se possam inscrever na Proteção 

Civil para que seja disponibilizado o transporte. Se o transporte fosse coletivo, ou seja, mesmo em carrinhas, nós temos carrinhas 

de 16 lugares, era muito mais fácil de agilizar, mesmo que fosse com menos pessoas por viatura dada a situação pandémica, era 

muito mais fácil agilizar, não nos podemos esquecer de que são duas doses da vacina, ou seja, também a preocupação dos Centros 

de Saúde é que as pessoas preferencialmente venham com um familiar, porque após a administração desta vacina é necessário 

terem de aguardar meia hora para ver se não tem reações secundárias e por isso preferem que os idosos venham acompanhados por 

familiares, ou então em caso de mobilidade reduzida estão a ser transportados pelos Bombeiros. 

Aqui no concelho e segundo dados que chegaram mesmo agora, foram vacinadas 700 pessoas, os utentes de todas as ERPI’s, ou 

seja, os utentes dos nossos Lares, falta o Lar do Romeu porque teve um surto muito recentemente e entre os dois Centros de Saúde, 

maiores de 80 anos foram vacinadas cerca de 500 pessoas e maiores de 50 anos com doenças associadas cerca de 300 pessoas. Isto 

quer dizer que nesta primeira fase, com estes grupos está previsto vacinar cerca de 4 mil pessoas e para já não temos a possibilidade 

de fazer a avaliação por Freguesia. 

Quando o idoso ou alguém com alguma doença associada e é contactado para a vacinação, é-lhe questionado se precisam de 

transporte, precisando de transporte remetem essa informação para o e-mail que está disponível para o efeito da Proteção Civil, que 

agiliza junto dos Bombeiros, se tiver mobilidade reduzida, ou numa viatura da Câmara Municipal para ir buscar a pessoa. Neste 

momento, são as regras que estão instituídas, obviamente que podemos e devemos ser proativos e tentar perceber se haverá pessoas 

que não foram vacinadas, mas estas listas são confidenciais e não podem ser distribuídas. O trabalho que temos de fazer tem de ser 

complementar áquilo que são as necessidades da saúde, apesar de termos muita boa vontade de identificar as pessoas, de as 

transportar, de ajudar naquilo que é possível, de facto as regras são estas, a base de dados da saúde não permite esta divulgação e 

por isso vamos ter de nos adaptar. 

Temos um problema com o Centro de Saúde II, o Centro de Saúde II e apesar das nossas insistências para que o Centro de Saúde 

de Torre de Dona Chama entrasse como centro de vacinação, uma vez que é um local muito central, tem utentes de todos os 

concelhos, de Macedo de Cavaleiros e Vinhais, que são transportados para o Centro de Saúde II, teria toda a lógica que o Centro de 

Saúde da Torre de Dona Chama fosse considerado um local de vacinação, foi proposto, não foi aceite, não sei se a justificação 

poderá ser o transporte da vacina e as condições, é obrigatório estar um médico e um enfermeiro e a Saúde determinou que ficariam 

só os dois Centros de Saúde. 

É esta a metodologia de vacinação que foi disponibilizada e é nisso que nos temos de concentrar, no sentido de apoiar naquilo que 

for necessário. Eu pensei em reunir de forma virtual com os Senhores Presidentes de Freguesia, com as Enfermeiras responsáveis 

pela vacinação, para também discutirmos pequenos pormenores que possam apoiar cada uma das famílias. Eu própria fui 

convocada para ser vacinada ao abrigo de um Despacho do Governo e não me considerando um grupo prioritário não acedi à 

vacinação e por isso vou aguardar pela minha vez. 

Respondendo à Senhora Deputada Patrícia Bernardo, agradecer a forma como apresentou e muito bem todas as questões 

relacionadas com a Covid-19 e tudo aquilo que tem sido o trabalho que a Câmara Municipal tem feito para que a resposta seja 

atempada, eficaz e conforme as nossas possibilidades. Eu acho que é uma boa estratégia do Município centralizar toda a resposta na 

Proteção Civil, porque mesmo a nível de interlocução com outras entidades e a disponibilidade de horários, fins-de-semana e 

noturnos, também é importante, as necessidades das pessoas acontecem muitas vezes ao fim-de-semana e por isso centralizar tudo, 

da resposta da Câmara Municipal e do Município foi uma boa estratégia. 

De facto houve um apoio reforçado às IPSS, aos Lares, tivemos várias reuniões com representantes de Lares e com o Senhor 

Delegado de Saúde, para percebermos quais eram as necessidades, o apoio social tem sido fundamental, julgo que todos nós temos 

a ideia de que existe uma crise social, mas a crise social tem-se agravado ao longo dos últimos meses, os centros de testagem e até 

a questão do apoio à educação. 
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De forma muito rápida dizer que, vamos reforçar as mensagens sonoras, estamos a fazê-lo nas aldeias, nas zonas rurais funciona 

muito bem, até a nossa mensagem está a ser difundida em todos os concelhos, porque nos foi solicitado e por gentileza da Rádio 

Terra Quente, fizeram a gravação que tem sido utilizada em todos os concelhos da CIM-TTM. 

Relativamente às autoridades de segurança dizer que, obviamente que os casos de infração estão a ser fortemente penalizados, mas 

é um Despacho do Governo, relativamente aos impactos económicos, vamos estar atentos a toda a situação, nós temos feito tudo 

aquilo que é possível para apoiar a economia, complementando as medidas que o Governo também vai implementando para que a 

nível de postos de trabalho possamos manter os postos de trabalho, que é realmente a nossa preocupação. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Carlos Ventura, quanto à transmissão online, dizer-lhe que a Câmara Municipal ficou 

disponível para que o contrato de prestação de serviços da empresa à data contratada para outros serviços, nomeadamente com as 

Juntas de Freguesia, não sendo possível, obviamente que estaremos disponíveis para a contratualização de outra empresa. Sabemos 

que neste período de pandemia, este pavilhão não tem grandes condições sonoras para fazer a gravação e isso também, julgo que 

foi impeditivo para que esta Sessão já fosse gravada para o exterior. 

O Auditório não sei se estará pronto para a próxima Assembleia Municipal, espero que sim, tem havido alguns atrasos, os 

arquitetos do projeto têm tido dificuldade nas respostas do empreiteiro, mas tudo vamos fazer para que a próxima Sessão já seja no 

Auditório renovado. 

Em relação à alienação da quota do Hospital Terra Quente, um processo difícil, demorou muito tempo, muitos meses e de facto 

julgo que a Câmara Municipal teve uma boa negociação, para perceberem um pouco a história, também não me queria alongar 

muito, eu depois também poderei fazer chegar esta informação ao Senhor Presidente da Assembleia, que encaminhará ao Senhor 

Deputado Carlos Ventura. 

Nós estamos no Hospital Terra Quente e subscrevemos inicialmente 30 mil ações, representavam 10 % do capital social, entretanto 

consideramos que as atribuições do Município, porque foi votado aqui a venda, por maioria foi votada a venda das ações, das 

atribuições do Município não consta o envolvimento em atividade de natureza mercantil, por outro lado, à luz da legislação atual 

não faz sentido manter a participação, porque no regime jurídico da atividade empresarial local, aprovado pela Lei n.º 50/2012, são 

participações locais todas as participações detidas pelos Municípios em entidades constituídas ao abrigo da Lei Comercial, que não 

assumam a natureza de empresas locais, ou seja, tivemos alguns Pareceres da CCDR-N, que diziam que não era legal, aliás, estava 

subjacente a alienação dos capitais na Lei e por isso a 24 de setembro de 2018, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar 

a proposta de alienação, que veio a ser aprovada também no dia 12 de outubro, por maioria na Assembleia Municipal. 

Nestes termos foi comunicada a deliberação à DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais, à Inspeção Geral de Finanças, como 

entidade reguladora do respetivo setor. A Assembleia Geral de acionistas do Hospital Terra Quente, deliberou em 2019 um 

aumento de capital social da sociedade, foram emitidas 200 mil novas ações, com o valor nominal de 5 € cada ação, passando o 

capital social a totalizar um valor de 4 milhões de euros. Naturalmente este aumento de capital já não contou com a subscrição do 

Município, sendo que ao não concorrer ao evento do aumento de capital, a percentagem do capital detido pelo Município de 

Mirandela foi reduzida em cerca de 10 %, para os atuais 7,5 %, mantendo a posse das 60 mil ações com valor nominal de 5 €. 

Isto para dizer que os Pereceres da CCDR-N, da Associação Nacional de Municípios e das propostas que fizemos, entramos 

obviamente em negociação privada, porque também não queríamos por em causa a sustentabilidade do Hospital Terra Quente, nem 

criar problemas na entrada de outro sócio, ou seja, de forma a transmitir a transparência do processo, tivemos três peritos a analisar 

as propostas, a análise dos peritos foi no mínimo de 5 € e atingiu um máximo que era mesmo difícil praticar de 18,75 €. 

Chegamos à conclusão que um valor de 9 € era um valor justo, aliás, o valor pelo qual queriam vender era o preço dos 5 €, o valor 

nominal das ações e chegamos à negociação dos 9 € por ação. Do processo negocial fixou o valor de 9 € por ação, totalizaram o 

montante de 540 mil euros pelas 60 mil ações, a proposta compreendia um pagamento e aquilo que nós fizemos foi, até ao final do 

ano de 2021 reavermos o capital total, ou seja, vamos reaver os 300 mil euros e depois vamos receber nos outros anos, 80 mil euros 

cada ano. 

Analisando em concreto, aquilo que vos posso dizer é que, nós fizemos esta alienação de capital, completamente convencidos de 

que era obrigatória a saída da Câmara Municipal do capital social do Hospital Terra Quente, para cumprir aquilo que está plasmado 

na Lei n.º 50/2012 e também porque com os aumentos de capital do Hospital Terra Quente a Câmara Municipal ia perdendo 

percentagem do valor das ações e também vos posso dizer que foi criada outra empresa que era pertença do Hospital Terra Quente 

e portanto o fim de negócio privado não está subjacente à tarefa do Estado e por isso não tinha de facto nenhuma vantagem ao 

Município manter estas ações. 

A intervenção do Senhor Deputado Agostinho Beça, foi somente um agradecimento. 

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Rui Sá, que falou e bem, das mobilidades intercarreiras, de facto nós fizemos a 

primeira mobilidade há dois anos, em 2018, foi o primeiro grupo de mobilidades intercarreiras na Câmara Municipal, posso dizer-

vos que muitos dos funcionários que estavam nesta situação já estavam há mais de 10 anos e 15 anos, são pessoas que estudaram, 

qualificaram-se e não tiveram esse reconhecimento da Câmara Municipal para poderem ter mobilidade de passar de Assistente 

Operacional para Assistente Técnico e passar de Assistente Técnico pata Técnico Superior nas diferentes carreiras. 

A verdade é que havia duas premissas, uma delas que era o facto de haver local de destino, ou seja, as licenciaturas serem no 

âmbito das necessidades referenciadas pelo respetivo Chefe de Divisão e também havia a premissa de que iriamos ter suporte 

orçamental, porque é muito fácil dizer que é verdade, a verdade é que os trabalhadores todos merecem ser qualificados, o problema 

muitas vezes para os Executivos, é a disponibilidade orçamental, nós estamos a falar em valores unitários de preços salariais, mas 

depois temos de pensar nas horas extraordinárias, no subsídio de férias, subsídio de Natal. 

Estas decisões tem de ser tomadas de uma forma muito consciente, no rigor absoluto das nossas contas. 

Em relação ao período de mobilidade, a verdade é que o outro foi feito com os 18 meses, consideramos que não havia possibilidade 

de o fazer por menor tempo, porque também foi o considerado no outro, também não vejo problema das pessoas estarem em 

mobilidade 18 meses, consolidando depois, isto porque a Câmara obviamente consolidou todos aqueles que tiveram mobilidade em 

2018, que já consolidaram, tivemos de esperar a consolidação dos outros para poder entrar num novo processo de mobilidade, que 

estava para ocorrer no final do ano passado e por questões relacionadas com os Recursos Humanos, ocorreram no início deste ano. 
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Acho que foi uma boa medida, o Senhor Deputado Rui Sá conseguiu transformar uma medida positiva, numa medida negativa, 

acho que é bom o reconhecimento do trabalho de todos e dizer-lhe que de facto o ótimo é inimigo do bom, quando se faz bem, é-se 

criticado por fazer bem, porque eu não vi no tempo do anterior Executivo, estas mobilidades intercarreiras serem assumidas, pelo 

menos para estes trabalhadores que há quase 10 anos aguardavam estas mobilidades. 

De qualquer forma todos aqueles que não puderam ser requalificados, foram aqueles que, ou não tinham habilitações académicas, 

ou não tinham integração no local de destino pelas funções que exercem na Divisão em que estão incluídos. Haverá certamente que 

fazer novas mobilidades, se possível todos os anos, apesar da Administração Central não fazer isso de forma tão regular como 

fazem os Municípios, acho que é o reconhecimento de um trabalho desenvolvido por todos, ou seja, muitas pessoas estão a fazer 

trabalhos de Assistentes Técnicos, mas são pagos como Assistentes Operacionais, por isso fez-se justiça e repôs-se o lugar de cada 

um. 

Em relação à intervenção do Senhor Deputado Jorge Humberto, agradecer o livro que deu à Câmara Municipal, vai ficar na nossa 

Biblioteca para consulta, para estar acessível a todos os mirandelenses que o queiram consultar. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado António Figueiredo, falou dos comportamentos na última Assembleia Municipal, da 

ilegalidade e da irregularidade, disse que já tinha enviado para o Ministério Público denúncias, disse que a Câmara Municipal devia 

remeter para o Ministério Público as queixas que são enviadas pelo Senhor Deputado. 

Gostava de lhe dizer olhos nos olhos, que eu, enquanto Presidente e pelo respeito que tenho por todos os mirandelenses, por todos 

aqueles que defendem Mirandela e acredito que o Senhor Deputado António Figueiredo o faz porque é um mirandelense convicto, 

dizer-lhe que de facto as ofensas é aquilo que não me parece que seja inadmissível. O respeito é a pedra basilar das relações 

humanas e dizer-lhe outra coisa, a verdade é que a confiança absoluta nos Técnicos da Câmara Municipal e de todos aqueles que 

dão Pareceres em processos de licenciamento é total, ou seja, o Senhor Deputado alega sob o ponto de vista profissional e não 

político, porque aqui são questões profissionais de um Arquiteto que com toda a legitimidade, tem o direito de defender as suas 

causas, alega supostas ilegalidades em processos de licenciamento. 

Senhor Deputado e não Senhor Arquiteto, neste caso o Senhor aqui é Deputado Municipal, as questões profissionais resolvem-se 

no local próprio, as questões profissionais não devem ser arrastadas para o palco político, ou seja, eu julgo que as questões 

relacionadas com os processos de licenciamento têm de ser debatidas tecnicamente com os Técnicos da Câmara Municipal que dão 

os Pareceres relativos aos processos de licenciamento, não estejamos a transformar uma Assembleia Municipal onde se debate 

política, estratégia política, opções políticas, decisões políticas em quadros técnicos de ilegalidades, que são, reparem, supostas 

ilegalidades, que são feitas e tratadas por Pareceres de colegas do próprio Arquiteto enquanto profissional, enquanto arquiteto, não 

enquanto Deputado e por isso dizer, que eu tenho confiança absoluta, até porque nos processos de licenciamento não sou eu que 

dou os Pareceres, quem dá os Pareceres são os Técnicos, o responsável é o Vice-Presidente Orlando Pires e eu tenho confiança 

absoluta nos Técnicos. 

Todas as pessoas que fazem análises jurídicas, obviamente que há lapsos, todos nós cometemos lapsos, quem trabalha pode errar, 

não estou a dizer o contrário, mas o respeito pelo trabalho dos outros também é importante nós termos em mente, nós não temos a 

razão em tudo e os outros também podem ter a sua razão e de facto o mau ambiente criado entre os funcionários da Câmara 

Municipal e as acusações públicas de que praticam todos ilegalidades, é óbvio que não satisfaz ninguém, nem contribui para o 

trabalho da Câmara e portanto, se nós somos mirandelenses, se queremos desenvolver Mirandela, contribuir para o 

desenvolvimento de Mirandela, temos que ter uma atitude construtiva, de debater no sítio certo, na hora certa e com as pessoas 

responsáveis, as situações com as quais não concordamos. 

Para já é tudo o que tenho a dizer e não volto a falar nesta situação. Eu proponho que o Senhor Arquiteto se dirija à Câmara 

Municipal, que fale com o Senhor Chefe de Divisão de Obras Municipais e Urbanismo, eu é o Engenheiro Rui Fernandes, que 

conhece com toda a certeza e que esclareça todas as suas dúvidas, o que era importante, era esclarecer todas as suas dúvidas. 

Em relação à intervenção do Senhor Deputado Paulo Pinto, relativamente à vendas das cinco barragens da EDP, que não são cinco, 

são seis, temos três no Douro, duas no Sabor e uma no Tua, envolve 10 concelhos, Mirandela, Miranda do Douro, Murça, Alijó, 

Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Alfândega da Fé e Macedo de Cavaleiros, foi criado no dia 21 

de janeiro de 2021 um Despacho n.º 866/2021 que criou um Grupo de Trabalho com a missão de analisar os potenciais benefícios 

locais que possam decorrer da transmissão dos títulos de utilização dos recursos hídricos das seis barragens, estamos a falar de 

Imposto de Selo, IMI, tudo aquilo que são impostos relativos aos recursos hídricos de Miranda, Bemposta, Picote, Baixo Sabor e 

Foz Tua. Os membros do grupo de trabalho estão identificados, Ministério das Finanças, Ministério da Modernização do Estado, 

Ministério do Ambiente e Ação Climática, APA, Autoridade Tributária, Direção Geral das Autarquias Locais e um representante 

por Município e será apresentado um relatório no prazo de 90 dias. 

Eu suponho que este grupo de trabalho que está a ter reuniões regulares, vai obviamente fazer um relatório para que as taxas de 

recursos hídricos sejam analisadas, estudadas e vamos aguardar o decorrer dos trabalhos, para que possamos ter notícias sobre esta 

situação. 

Relativamente ao projeto Tuastart, eu não posso concordar mais com aquilo que foi dito pela Senhora Presidente da Junta de 

Freguesia de São Salvador Cristina Passas, de facto o trabalho passa por ela, fizeram um trabalho excecional, liderado também 

pelo Senhor Vice-Presidente, para mim um posto de trabalho é uma conquista hoje em dia, a manutenção de um posto de trabalho é 

uma conquista, qualquer posto de trabalho que nós consigamos manter ou criar, é uma conquista para nós e por isso, nesta fase 

podermos atrair empresas a incubar é fundamental, ainda por cima num espaço que estava muito desocupado, com vários 

problemas estruturais, temos conseguido fazer um trabalho muito bom, com o apoio do IEFP e obviamente dos Técnicos do 

Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor que têm sido inexcedíveis no apoio às empresas. 

Depois, dizer que, o Plano de Revitalização do Complexo Agroindustrial do Cachão só podia vir à Assembleia Municipal depois da 

aprovação na CIM-TTM, foi um processo pago por eles, foi enviado para o Senhor Presidente da Assembleia Municipal e julgo 

que já foi enviado para o Senhor Deputado António Figueiredo, que o solicitou e só foi enviado depois de aprovado na reunião da 

CIM-TTM. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado José Manuel Pavão, falou da igualdade de género, da violência doméstica, a Estratégia 

Local de Habitação, foi um documento importante para o concelho, nós já estamos a trabalhar há muitos meses na Estratégia Local 
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de Habitação, derrapou no ano passado um bocadinho no tempo de aprovação, mas finalmente temos a Estratégia aprovada. É 

fundamental para que as pessoas possam recorrer a fundos para a habitação, uma das nossas preocupações é o bairro Fundo de 

Fomento Habitação, em que são maioritariamente pessoas privadas que vão fazer obras a fundo perdido ou então com uma 

participação própria, dependendo dos rendimentos. 

Relativamente à preocupação do Senhor Deputado José Manuel Pavão, de ser uma medida eleitoralista, aquilo que eu posso 

afirmar é que mal seria que um Executivo que estivesse no último ano não pudesse aprovar estratégias importantes para o concelho 

e por causa de termos eleições em outubro, não pudéssemos aprovar. É uma medida importante, que vai fazer a diferença na 

habitação de todos no concelho. 

Quanto à preocupação com o acesso às consultas da especialidade, é de facto uma preocupação, nós vamos fazer chegar através da 

Divisão da Saúde esta preocupação à ULS. O concurso público para a aquisição de transporte rodoviário, foi uma decisão de 

fazermos a transferência de competências para a CIM-TTM que está neste momento a tratar de todo o processo de transporte 

rodoviário, aquilo que me comprometo é agendar numa Reunião da Comissão Permanente, aliás, já falei com o Senhor Presidente 

da Assembleia Municipal, para que possa ser apresentado o documento final e depois, aqui na Assembleia divulgá-lo por todos os 

Senhores Deputados. Relativamente ao transporte, nós sabemos que temos um transporte urbano que nunca foi verdadeiramente 

transporte público urbano, nunca foi licenciado, neste momento há um concurso internacional para podermos ter novos autocarros 

que funcionem com operadores e com todas as condições, a circular na cidade e também nas Freguesias. 

Quero também partilhar a satisfação e felicitar o Mestre José António Ferreira pela sua nomeação, designação, eleição na 

Associação Nacional das Assembleia Municipais, uma Associação que nasceu aqui em Mirandela e que muito nos orgulha. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado José Trovisco, dizer-lhe que este galardão do Amigo do Desporto, foi o reconhecimento 

das boas práticas, deve-se essencialmente ao trabalho dos funcionários da Câmara Municipal e também de todos os mirandelenses e 

associações desportivas que todos os dias praticam desporto e nos permitem ter estes bons resultados. Um agradecimento especial 

para as associações desportivas, para todas as pessoas envolvidas e para todos os praticantes do desporto no nosso concelho. 

Foi adiada para o próximo ano letivo, devido à Covid-19, a Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, que era um projeto 

que estava a ser desenvolvido por solicitação do Agrupamento de Escolas de Mirandela e também do Instituto Português do 

Desporto e Juventude. 

Relativamente à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvites Eurico Carrapatoso, quanto à questão da 

vacinação acho que já respondi. Relativamente ao protocolo de ocupação de imóveis vazios e de forma a que as pessoas que fiquem 

em confinamento terem onde ficar, de facto é uma situação que se pode pensar, nós temos imóveis que estão disponíveis e têm 

estado ocupados com profissionais de saúde e com Bombeiros, mas nas Freguesias haverá com certeza imóveis que poderemos de 

facto fazer um protocolo com os proprietários. É uma situação que poderemos falar. Relativamente aos pontos de luz, o interlocutor 

da Câmara Municipal com a EDP também tem essas dificuldades com a EDP, a EDP quando tinha os serviços internalizados tinha 

respostas mais rápidas, mas temos o Engenheiro Paulo Verdelho que também pode fazer essa ponte. Eu peço ao Gabinete de Apoio 

das Juntas de Freguesia para vos enviar o contacto e o e-mail para poder servir de interlocutor. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Pedro Beato sobre o turismo, a aposta do Turismo Porto e Norte e também da Divisão 

de Turismo da Câmara Municipal é realmente o turismo natureza, o turismo religioso, agora um grupo de trabalho do turismo 

industrial e em relação ao património dizer-lhe que temos feito bastante no sentido de no Centro Cultural possamos ter uma área 

dedicada ao nosso património cultural, nomeadamente tudo aquilo que o Arqueólogo Isidro Gomes recolheu ao longo dos últimos 

anos, para ser catalogado, estudado com os dois recursos altamente qualificados que nós contratamos. 

Em relação à intervenção do Senhor Deputado Carlos Sousa, a transição digital e tudo aquilo que diz respeito à ANACOM, nós 

tivemos um contacto com a ANACOM já desde o ano passado e até tivemos uma reunião da CIM-TTM com a ANACOM para que 

haja uma cobertura da rede móvel em todo o concelho de Mirandela, temos de facto zonas sombra e aquilo que vos posso dizer é 

que com o estudo que houve temos Regulamento do Leilão Multifaixa, que abrangem as Freguesias de Barcel, Cedães, Freixeda, 

Navalho e Vila Verde no caso da MEO, Cabanelas, Mascarenhas, Vale de Telhas, Valverde e Vila Boa no caso da NOS e Cobro no 

caso da Vodafone. No âmbito da renovação dos direitos de utilização de frequências na faixa 2 e 100 mhz impendem obrigações de 

cobertura sobre a NOS e Vodafone em relação respetivamente às Freguesias de Abambres, Abreiro, Alvites, Avidagos, Caravelas, 

Marmelos, Vale de Asnes, Vale de Gouvinhas e Vale de Salgueiro no caso da NOS e Múrias no caso da Vodafone. 

Eu proponho que o Senhor Vice-Presidente Orlando Pires, que trata destas matérias que faça chegar através do GAJF esta 

informação que foi enviada pela ANACOM para que tenhamos cobertura de rede em todas as Freguesias. 

Em relação ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães António Martins, quanto à questão da derrocada, é feio fazer 

referências da forma como fez, de facto eu não tirava uma linha daquilo que escrevi, é sempre mais fácil fazer, como eu disse no 

início da sua intervenção na resposta que lhe dei, é sempre mais fácil fazer em Estado de Emergência e Necessidade do que 

passados três ou quatro anos das situações ocorrerem, a verdade é que 2 milhões de euros havia que tomar decisões. 

Caríssimos Deputados, 2 milhões de euros foi o valor que a Câmara Municipal transferiu para as Juntas de Freguesia nos últimos 

dois anos, ou seja, se estivéssemos a pagar as indeminizações tal qual tinham sido solicitadas, também todas as situações que nos 

diziam e assumíssemos a culpa, ou fizéssemos um acordo e tivéssemos que suportar 2 milhões de euros, a verdade é que tínhamos 

resolvido o problema a cinco famílias, mas não tínhamos resolvido muitos problemas a muitas famílias por este concelho fora e 

portanto, tivemos de fazer opções, o caso está em Tribunal, nós não fomos condenados, eu apesar de partilhar convosco a injustiça 

que eu acho que existe neste processo da parte das famílias, a verdade é que tivemos muitos constrangimentos em encontrar 

soluções de acordo, porque o dinheiro não se multiplica e temos de fazer opções na gestão financeira da autarquia. 

Seria criticada obviamente se pagasse a indeminização que foi requerida sem que houvesse a responsabilidade total da Câmara, a 

verdade é que a Câmara também pode por um processo e já pediu para estar alocada a um processo que existe contra loteadores, 

empreiteiros no Tribunal Civil, mas realmente tivemos de fazer opções e eu segui escrupulosamente tudo aquilo que o Mandatário 

Judiciário disse na altura e passados três anos e tal da derrocada. 

Existem várias derrocadas em vários pontos do país, o Estado de Emergência e Necessidade faz com que as Câmaras se possam 

substituir aos privados, refazer os muros e depois imputar despesas a quem são de facto os responsáveis. 
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Eu não estava na Câmara Municipal quando aquilo foi licenciado, não estava na Câmara quando ocorreu a derrocada e não sei de 

que forma é que se poderia resolver sem prejudicar o Município de Mirandela, atendendo às indeminizações que só por danos 

morais ultrapassava os 300 mil euros e por isso eu peço que entendam e transformando isto numa questão política e de arma de 

arremesso político, sendo o Presidente da Junta de Freguesia de Cedães estava cá na altura como Presidente de Junta, eu não lhe 

conheço nenhuma intervenção à época e está a ser utilizada sob o ponto de vista político, mas eu respeito obviamente a opinião do 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães António Martins. 

A verdade é que durante a década de 80 e 90 surgiram vários loteamentos, em locais que não deviam ter surgido, a verdade é que 

Mirandela nunca teve um Plano de Urbanização, devia ter tido já há muitos anos, teria evitado muitos dos problemas que temos na 

cidade, construções e não é o caso único, nós temos construções com perigo, porque os muros quando são construídos são muros 

que não sustentam as terras, temos terras xistosas, temos um elevado risco, um elevado perigo para estas situações. 

Mas o que é certo é que o processo está a decorrer em Tribunal, como disse, o novo Mandatário Judicial sabe exatamente o que é 

que nós queremos, uma análise profunda ao processo e encontrar soluções. Nada me preocupa mais do que ter pessoas há tantos 

anos, pelo que sei foram disponibilizadas casas pela Câmara Municipal, pelo menos é isso que está no processo e nenhuma foi 

aceite pelos próprios moradores, uma delas é uma segunda habitação. A ideia com que eu fico é que, eu acho que pelo menos com 

um ou dois moradores nós tínhamos chegado a acordo e os restantes não tínhamos chegado a acordo e por isso não valia a pena 

chegar a acordo com um ou dois, a solução tem de ser global dos cinco moradores e não se esqueçam que é sempre mais difícil 

negociar estas situações com cinco, sendo um é muito mais fácil. 

Preocupa-me acima de tudo a forma como o processo vai decorrer, preocupa-me também como é que nós lidaremos no futuro com 

estas situações, porque existem outros riscos, outros perigos, que estão avaliados e estão a ser monitorizados e vamos ter sempre 

que ter esta cautela no licenciamento urbanístico com estudos geológicos dos próprios terrenos e já está acautelado no PDM essa 

exigência. 

Quanto à intervenção da Senhora Deputada Cristina Passas dizer-lhe que também agradeço o apoio da Associação Comercial e 

Industrial de Mirandela no Festival do Rancho, em relação à vacinação dos nossos idosos vamos tentar recuperar, em relação ao 

Plano de Recuperação e Resiliência é um Plano que está neste momento em discussão pública, peço a atenção de todos para 

verificarem o que está lá incluído, de facto as autarquias ficaram de fora do Plano, muitos dos investimentos aqui na CIM-TTM não 

foram considerados e por isso estamos a preparar a resposta da CIM-TTM para o Governo. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Era só para clarificar, porque eu fiquei com alguma dúvida relativamente à vacinação dos idosos, eu não sei se percebi bem, eles 

terão que enviar um e-mail a solicitar transporte? 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Não, a enfermeira de família liga a marcar o dia da vacina e ao mesmo tempo pergunta se precisa de transporte, caso precisem a 

enfermeira envia um e-mail para a Proteção Civil. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente, a Senhora convidou-me várias vezes para ir à Câmara, eu fui, eu estive lá com a Senhora Presidente, mas a 

situação problemática que existe não é entre mim e si, mas sim entre o seu Técnico Arquiteto que é meu colega e que andou 

comigo a estudar, dizia-me uma coisa na Câmara e depois mandava-me outra coisa para o cliente e vem aqui o Senhor Deputado 

Agostinho Beça a dizer muito obrigado para o Senhor Orlando Ferreira por não ter levado nada pelo serviço à Câmara Municipal. 

A Senhora Presidente estava nessa reunião que estou a falar, o que é que ficou dito nessa reunião? Ficou dito que ele iria deferir a 

obra, e o que é que aconteceu ao Senhor Orlando Ferreira? Vem aqui, batem-lhe por trás nas costas a dizer obrigado e depois pela 

frente ou por trás vem uma informação a dizer que é ilegal em termos do procedimento do artigo 54.º do PDM de Mirandela. Isso é 

uma autentica mentira, porque até a Senhora Presidente poderia deferir isso, não precisava do Técnico para nada, porque a 

legislação está a seu favor, no PDM no artigo 54.º, ora, ele não deferiu porque não quis deferir, por isso é que eu não vou a reunião 

nenhuma na Câmara Municipal de Mirandela, dizem-me uma coisa e depois mandam-me outra, o que é que eu vou lá fazer?! Nada 

Senhora Presidente. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal RUI SÁ (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente, ao longo destes anos em que por aqui estamos todos, nos tem habituado a contornar algumas questões que lhe 

são colocadas e vira o discurso a seu favor. 

O meu discurso não é de forma alguma contra nada, nem contra ninguém, eu disse: “que registávamos com agrado a atitude da 

Câmara Municipal por seguir com aquilo que vinha sendo feito na medida da disponibilidade da autarquia e das necessidades da 

autarquia” e nesse contexto perguntei-lhe objetivamente o seguinte: “No primeiro procedimento de mobilidade foram enquadrados 

Técnicos Superiores na 2.ª posição remuneratória a que corresponde 1.202,48 € e no segundo procedimento os Técnicos Superiores 

foram colocados nos 998,00 €”, sabendo eu que o Diploma que regulamenta o procedimento é o mesmo, qual o porquê desta 

situação? Há um destes procedimentos que foi naturalmente feito de forma irregular. E eu disse que até considero que o primeiro é 

que está bem, que é o da 2.ª posição remuneratória, há um Parecer da Provedoria Geral da Justiça que diz: “Que ao licenciado não 

deve ser oferecido menos que a 2.ª posição remuneratória”, porque é que no segundo procedimento não é o enquadramento feito da 

mesma forma? É que esses Técnicos deixam de receber 200,00 € por mês e perguntei ainda: “quantos trabalhadores tinham 

mostrado vontade de ter integrado o processo de mobilidade e não tiveram lugar nem na primeira fase, nem na segunda?” Esta foi a 
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minha questão e a não terem sido, porque o Município não tem disponibilidade orçamental, ou por outra razão qualquer, para que 

prosseguisse nesse caminho que era por aí o caminho, foi aquilo que eu disse. 

Eu só vim cá congratular-me com aquilo que a Câmara está a fazer. A Senhora Presidente não deve utilizar como minhas, palavras 

que eu não disse. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradeço a intervenção de todos, dizer que relativamente às questões do Senhor Deputado António Figueiredo, de facto já o 

convidei duas vezes para ir à Câmara Municipal, até porque considero que é o local certo para debater as questões profissionais e 

ele, como Arquiteto, falar com os Técnicos da Câmara. Tivemos já duas reuniões, o Arquiteto explicou-lhe aquilo que estávamos a 

fazer, estivemos uma vez com o Arquiteto, outra vez com o Engenheiro e na altura eu sempre considerei e disse nessa reunião, que 

são situações que devem ser resolvidas no foro privado, ou seja, são situações de um cliente e de um Técnico que é o Senhor 

Deputado António Figueiredo, na sua qualidade de Arquiteto e que essas situações têm de ser resolvidas e também me custa estar a 

expor publicamente estas situações como as do Senhor Orlando Ferreira, ou de outra qualquer pessoa de forma a que as situações 

sejam públicas. 

Eu acho que não é correto fazer isso, não é correto expor assim, até porque nós neste momento temos o Regulamento Geral de 

Proteção de Dados e temos que preservar os dados sob pena de estarmos a expor situações privadas, de âmbito privado numa 

Assembleia Municipal, nós não estamos aqui para resolver questões profissionais, nós estamos aqui para resolver questões políticas 

de estratégia como eu disse há pouco. 

As críticas são aceites, as críticas são sempre respeitadas, mas as questões profissionais devem ser resolvidas no local próprio e por 

isso a Câmara Municipal é o local próprio para resolver o problema do Senhor Orlando Ferreira, o problema de outros clientes do 

Senhor Arquiteto, como disse o Senhor Deputado. 

Relativamente ao Senhor Deputado Rui Sá, de facto ao longo destes anos também estou habituada a que sejam levantadas questões 

e que esteja a tentar contornar estas situações. 

Nós temos feito relativamente aos funcionários, quer em relação às mobilidades, quer em relação à qualificação, à formação 

profissional, tudo aquilo que é possível, aproveitando também uma oportunidade de agora termos formações por videoconferência, 

temos aproveitado todas estas questões. 

Quanto às questões remuneratórias, o que posso fazer e vou pedir ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal para lhe fazer 

chegar a informação dos Recursos Humanos, da Divisão de Administração Geral, que fará uma explicação sobre esta situação. 

Aquilo que aconteceu é que houve um primeiro Despacho em 2018, por um lado houve as necessidades das Divisões e cruzaram-se 

as duas situações, não houve este ano a mobilidade de algumas pessoas que vieram das escolas, porque os Assistentes Técnicos e 

os Assistentes Operacionais que vieram das escolas, nós não tínhamos no Quadro de Pessoal vagas para os integrar e vamos ter que 

fazer essa integração mais tarde, até porque o Ministério da Educação não tem no Quadro de Técnicos Superiores, só tem 

Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos. 

Ficará aqui o compromisso de enviar ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal uma informação dos Recursos Humanos 

dando a informação técnica, a informação que eu recebi foi a informação que eu validei. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães ANTÓNIO MARTINS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Estou à espera de uma aceitação vossa para poder entrar novamente na Reunião e eu queria colocar também uma na sequência das 

respostas e não se viraram para o nosso lado e eu estou-lhe a pedir para ver se vocês também nos dão um bocadinho de atenção, se 

for possível. Não é fácil estarmos aqui neste papel. 

 

---------- A Senhora Secretária da Assembleia Municipal LUÍSA BELCHIOR disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Sim, claro. Faça o favor Senhor Presidente António Martins. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães ANTÓNIO MARTINS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu não ouvi a resposta da Senhora Presidente, fiquei sem rede entretanto e depois tive dificuldade em voltar à reunião. Não sei se 

eventualmente podia repetir a resposta. Confesso que não ouvi porque a chamada foi abaixo. 

 

---------- A Senhora Secretária da Assembleia Municipal LUÍSA BELCHIOR disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Isso parece-me um pouco complicado, estar a repetir novamente, depois na Ata analisa essa resposta mais tarde. 

Também lhe peço que compreenda que estas questões técnicas também nos ultrapassam. 

 

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

Senhor Presidente António Martins, de facto são os contratempos da transmissão online, ainda por cima com uma rede com pouca 

cobertura. Como a hora vai tardia, para além da pertinência das suas questões, eu agradecia que após a leitura da Ata ou 

eventualmente ouvir a gravação, veja se a resposta lhe satisfaz, se não, por escrito, agradeço que me reponha as questões que eu 

apresentá-las-ei à Senhora Presidente. Pode ser? 

 

---------- A Senhora Secretária da Assembleia Municipal LUÍSA BELCHIOR disse: 
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Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Muito obrigada pela compreensão Senhor Presidente António Martins. 

Ordem do Dia 

4 - Período da Ordem do Dia. 

4.1 - Apreciação da Informação da Senhora Presidente da Câmara, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 25.º 

do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, na sua atual redação. 
 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Este documento que tem a ver com as informações escritas da Senhora Presidente, é um documento que normalmente só traz 

notícias boas. Dá conta de toda a atividade da Câmara Municipal, quer da Senhora Presidente, quer também dos Senhores 

Vereadores. 

Tem aqui notícias muito boas, deixe-me dizer Senhora Presidente, iniciativas que louvamos e louvamos muito esta iniciativa que é 

a aprovação de 17 milhões de euros com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana de 17 milhões de euros, que vão 

melhorar a vida de 200 famílias, que de uma maneira ou de outra ainda não têm nos dias de hoje uma habitação condigna. 

Estes 17 milhões de euros, garantem o financiamento máximo através do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana de 15,5 

milhões de euros, sendo 7 milhões a fundo perdido e 8,5 milhões a título de empréstimo bonificado. 

Senhora Presidente, quero felicitá-la pela conclusão deste projeto, pela sua apresentação aos mirandelenses, mas quero felicitar 

muito mais o anterior Executivo, que foi ele que iniciou este projeto, que é estratégico para Mirandela, que vai beneficiar 205 

agregados, correspondente a 570 pessoas, das quais 60 % são da cidade de Mirandela, 20 % da Freguesia de Mascarenhas e os 

restantes 20 % espalhados por outras Freguesias. 

Até que enfim, a ponto de, este projeto foi de tal maneira decisivo e aqui felicito também os Técnicos da Câmara Municipal de 

Mirandela que se colocaram em 17.º lugar a nível nacional. 

Diria que Mirandela está de parabéns. Está de parabéns a Senhora Presidente por concluir o projeto. Estão de parabéns os Técnicos 

da Câmara Municipal de Mirandela, porque é um documento muito técnico, mas politicamente vem da audácia e da capacidade do 

anterior Executivo e que mais uma vez a Senhora Presidente vai recolher os seus louros, mas que beneficia com isso aqueles que 

mais precisam, que ainda nos dias de hoje não têm uma habitação condigna. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal CARLOS SOUSA (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

“Apenas para enaltecer o papel importante da Câmara Municipal de Mirandela na tomada de medidas excecionais de apoio 

económico e social com o lançamento da plataforma digital “Mirandela Market”, como montra digital de produtos, e serviços, 

promoção de feiras. 

Enaltecer a disponibilização de um total de 150 mil euros para o cartão Comércio Mirandela, a criação de medidas de apoio às 

famílias  

O apoio à restauração com a realização do Festival o Rancho 2021, permitindo injetar uma lufada de ar fresco no entristecedor 

clima económico que as atividades financeiras, ligadas à restauração e outras, estão a viver. O manter da tradição neste ambiente de 

confinamento e de incerteza quanto à evolução pandémica, é de louvar por parte da Câmara Municipal de Mirandela e da ACIM.  

Enaltecer o apoio às atividades de caráter social como o investimento na Estratégia Local de Habitação.  

As medidas de prevenção e combate à pandemia, entre outras, medidas importantes para os munícipes que não resolvem por si só, 

o flagelo que estamos a viver, mas, minimizam de alguma forma, o seu impacto negativo. Estou em querer que, independentemente 

da cor política, dos autarcas deste país, ficou bem claro o papel do poder local não só na luta direta contra a Covid-19, como 

também na tomada de medidas mitigadoras das negativas consequências sociais e económicas que as populações têm sentido. 

Um bem-haja aos autarcas deste país, aqui representados pela nossa Presidente da Câmara Dra. Júlia Rodrigues, pela coragem e 

inexcedível esforço despendidos no apoio ao combate à pandemia.  

Uma palavra de apreço e agradecimento a todos os profissionais de saúde, do SNS ou do privado, que pelo sentido de estado e 

elevado desempenho nas suas unidades, têm permitido atenuar a elevada pressão feita em todo o sistema de saúde.” 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães ANTÓNIO MARTINS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Queria colocar duas questões, relativamente ao IHRU percebe-se que estamos a falar de 17 milhões de euros, mas aqui num ponto 

diz: “O IHRU garante um financiamento até ao máximo de 15,5 milhões de euros, sendo 7 milhões a fundo perdido e 8,5 milhões a 

título de empréstimo bonificado.” Uma das questões era saber se a Câmara vai recorrer a este empréstimo? E se é possível saber a 

taxa de juro que vai ser aplicada no âmbito da operação? 

A outra questão tem a ver com o Ponto 6 da Informação – Processos Judiciais e outros Pendentes, eu solicitei uma tabela e tentei 

simplificar aqui, eu reparei que a Câmara Municipal tem 37 processos que constam aqui em Tribunal desses 37 processos, a 

Câmara Municipal é autora em 4, ou seja, dá 33 processos e desses 33, 16 são do seu mandato, 50 % dos processos têm origem 

nestes últimos três anos. 
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Gostaria de perguntar, se fosse possível, o que é que se passou com a Novarq para isto estar em Tribunal? 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente à Estratégia Local de Habitação, dizer que toda a Estratégia foi elaborada neste mandato, somos o 17.º Município a 

aprovar a Estratégia Local de Habitação, foi um trabalho conjunto da Ação Social e da empresa consultora que foi financiada pela 

Estratégia. Foi feito um documento em colaboração com várias entidades, os Senhores Presidentes de Junta também participaram, 

as forças de segurança e também dizer-vos que a entidade, a empresa consultora que foi paga através deste financiamento, julgo 

que fez um trabalho de inquérito, que permitiu depois ter resultados relativamente à Estratégia. 

Estes milhões têm a ver com os 7 milhões de euros a fundo perdido e depois os 8,5 milhões de euros para privados, ou seja, a 

Estratégia Local de Habitação e de forma muito simples, vai financiar conforme os rendimentos das famílias, isto quer dizer que 

podem ter um financiamento a 100 % relativamente à totalidade das obras das habitações, ou podem ter uma parte sujeita a 

empréstimo, outra parte com fundos bonificados. 

Ao abrigo desta Estratégia Local de Habitação vamos contratar um Técnico para acompanhar a Estratégia Local de Habitação, que 

vai fazer o trabalho de levantamento das necessidades e vai introduzir numa plataforma informática todas as candidaturas que vão 

ser feitas ao abrigo da Estratégia Local de Habitação. 

É um projeto muito importante, não só aqui na cidade, mas também em todo o concelho, dando dignidade às famílias. A Câmara 

Municipal tem um fundo disponível para a habitação, mas de facto este é muito mais abrangente, tem o apoio do IHRU e também 

desta Estratégia do 1.º Direito. 

A habitação digna é um direito fundamental, nós temos muita carência de habitações sociais, a Câmara Municipal também poderá 

candidatar-se e a estratégia será a requalificação de prédios degradados para arrendamento a custo controlado, o arrendamento em 

Mirandela é de facto muito exigente sob o ponto de vista das famílias e por isso acho que esta Estratégia tem de ser montada e 

depois vai ter, com toda a certeza, bons resultados no futuro, ainda demorará algum tempo para sentirmos os seus efeitos. 

O centro de Mirandela irá ter outras condições daquilo que tem hoje e a Câmara Municipal poderá dar um grande contributo 

através do Gabinete de Apoio à Reabilitação Urbana que queremos dinamizar para Mirandela. 

Agradecer a todos os envolvidos e dizer que é com bastante satisfação que vemos reconhecida esta Estratégia Local da Habitação e 

estamos já neste momento em reuniões com o IHRU, que vai fazer o acompanhamento da implementação desta Estratégia. 

Estivemos algum tempo, como vocês sabem, à espera da aprovação por parte do IHRU desta Estratégia e tivemos até que fazer 

uma nova versão com algumas alterações, mas está finalizado todo o processo, já andamos há muitos meses a trabalhar nisto e 

aconteceu agora há relativamente pouco tempo. 

Em relação à intervenção do Senhor Deputado Carlos Sousa, dizer-lhe que agradecemos todas as referências que fez, porque 

realmente os autarcas têm sido inexcedíveis no apoio à população, tudo aquilo que tem sido feito, até a nível da educação, de tudo 

que tem a ver com o apoio à população tem sido muito reconhecido por todos os portugueses, cada um no seu concelho. 

Relativamente às questões dos processos judiciais, posso-lhe dizer que muitos processos são processos que também não são… não 

conheço os processos um a um, como imagina, os processos vão diretamente para o Gabinete Jurídico e são depois acompanhados 

entre o Gabinete Jurídico e o Mandatário, eu sei que foi metido um processo de uma situação que aconteceu em 1989, por exemplo, 

e que foi metido agora na Câmara, isso são situações que podem acontecer, não quer dizer que os processos sejam reportados a 

estes três anos, sei que foram entregues no Tribunal este ano. Sei desta situação, porque eu achei que desde 1989 até agora, era uma 

situação que estava pendente e que o casal decidiu meter um processo em Tribunal à Câmara, não sei concretamente a que é que 

diz respeito, mas julgo que tem a ver com um terreno e a Câmara utilizava um terreno que não era da Câmara, com a construção de 

uma estrada e esse processo, por exemplo, é de 1989, foi colocado agora e por isso o timing é sempre de quem entrega os processos 

e não da Câmara Municipal. 

Qualquer outro esclarecimento, poderemos questionar o Gabinete de Apoio Jurídico, que faz o acompanhamento dos processos. 

 

---------- O Senhor Secretário da Assembleia Municipal JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Gostaria de fazer aqui uma pequena referência, uma vez que o meu nome foi referido por duas vezes, faço aqui o meu 

agradecimento, quer ao Senhor Deputado José Manuel Pavão, quer à Senhora Presidente de Câmara Dr.ª Júlia Rodrigues, as 

palavras que me endereçaram de reconhecimento pela minha nomeação para o Conselho Consultivo e Estratégico da Associação 

Nacional das Assembleias Municipais, da qual agradeço o convite formulado pelo Presidente da ANAM e Presidente da 

Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, Dr. Albino de Almeida, bem como do Secretário Executivo e ex Presidente da 

Assembleia Municipal de Macedo de Cavaleiros António Afonso, por terem referido o meu nome e endereçado as felicitações, quis 

deixar aqui também esta palavra de agradecimento e prometer a todos vós, que tudo farei para honrar o nome de Mirandela nesse 

Conselho Consultivo e Estratégico da Associação Nacional das Assembleias Municipais. 

 

4.2 - Designação de um Representante de cada Grupo Político para o Conselho Municipal de Agricultura. 
 

---------- O Senhor Secretário da Assembleia Municipal JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Vamos ter dois pontos referentes a esta matéria relativa ao Conselho Municipal de Agricultura, um prende-se apenas com a 

designação de Membros por parte dos Grupos Municipais em conformidade com a alínea j) do artigo 7.º do Regulamento do 

Conselho Municipal de Agricultura, que refere um representante por cada Grupo Político, incluindo um representante dos 

Independentes. 

Este ponto apenas carece de indicação por parte dos respetivos Grupos Municipais, que a Mesa já acolheu a indicação. 
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Os representantes indicados pelos respetivos Grupos Municipais, para o Conselho Municipal de Agricultura é, por parte do PS, 

José Trovisco, por parte do PSD, Rui Sá, por parte do CDS, Faustino da Cunha, por parte da CDU, Jorge Humberto e por parte dos 

Independentes, José Carlos Teixeira. 

Uma vez que esta inclusão destes representantes obedece apenas a indicação por parte dos Grupos Municipais e não havendo 

qualquer impedimento legal, está acolhido os nomes indicados pelas respetivas Bancadas e destes representantes que irão constituir 

o Conselho Municipal da Agricultura, referente à alínea j) do artigo 7.º. 

 

---------- No âmbito do Regulamento do Conselho Municipal de Agricultura, foram indicados pelos Grupos Municipais para o 

referido Conselho Municipal, os seguintes elementos: 

 

PS – José Trovisco 

PSD – Rui Sá 

CDS/PP – José Faustino da Cunha 

CDU – Jorge Humberto 

Independentes – José Carlos Teixeira 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

4.3 - Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para o Conselho Municipal de Agricultura. 
 

---------- O Senhor Secretário da Assembleia Municipal JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente à eleição do Presidente da Junta de Freguesia para o Conselho Municipal de Agricultura, à Mesa foram entregues 

duas candidaturas, são elas, a candidatura apresentada pelo PSD José Manuel Carvalho Fernandes, Presidente da Junta de 

Freguesia de Abreiro e por parte do PS foi apresentada a candidatura de Nuno José Gonçalves Nogueira, Presidente da Junta de 

Freguesia de Torre de Dona Chama, em cumprimento da alínea k) do artigo 7.º do Regulamento do Conselho Municipal de 

Agricultura. 

Devo dizer a todos os Senhores Deputados que não necessitam de se levantar para vir recolher o voto, nem vir entregar o voto 

relativamente a esta eleição, porquanto ele vai ser distribuído individualmente a cada um de vocês, bem como a recolha também 

será feita. 

Cumpre-me ainda dizer que o boletim de voto que vos está a ser entregue, ele contém quatro possibilidades A, B, C, ou D, porque 

quando foi elaborado visava contemplar um conjunto de possibilidades amplas, como referi só foram apresentadas à Mesa duas 

candidaturas, portanto devem ignorar naturalmente o C e o D do vosso boletim de voto e apenas expressar a vossa votação na 

quadrícula A e B. 

Correspondendo o candidato A, ao candidato do PSD José Manuel Carvalho Fernandes, sendo o candidato apresentado pelo PS 

Nuno José Gonçalves Nogueira o candidato B. A atribuição do A ou do B tem a ver com a ordem de entrada das respetivas 

candidaturas, tendo sido primeira apresentada a candidatura do Presidente da Junta de Freguesia de Abreiro José Manuel Carvalho 

Fernandes, foi-lhe atribuído naturalmente por essa ordem a letra A, sendo o candidato com a letra B o Presidente da Junta de 

Freguesia de Torre de Dona Chama. 

 

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

Em relação ao Senhores Deputados que estão em videoconferência e que estão abertos no momento, podem aceder ao link enviado 

e fazer a votação exatamente com a mesma ordem. O candidato José Manuel Carvalho Fernandes é o A e o candidato Nuno José 

Gonçalves Nogueira é o B. 

 

---------- Foram presentes para votação duas Listas: 

Lista A (Grupo Municipal do PSD): Presidente da Junta de Freguesia de Abreiro, José Manuel de Carvalho Fernandes. 

Lista B (Grupo Municipal do PS): Presidente da Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama, Nuno José Gonçalves Nogueira. 

 

---------- Efetuada a votação, por escrutínio secreto, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria e por escrutínio secreto, com 27 votos a favor 

na Lista B, 21 votos a favor na Lista A, 5 votos em branco e 3 votos nulos, eleger o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama, Nuno José Gonçalves Nogueira, 

como representante do Conselho Municipal de Agricultura. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Vou ser muito breve. “Muita parra, pouca uva”. Nestes quatro anos só vi eloquentes a falar nesta Assembleia Municipal, mas com 

responsabilidade, digo-lhe eu excelência, e com toda a sinceridade e frontalidade, há muito “armanço ao pingarelho e cucos”. Dito 
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por uma pessoa, mas é verdade. Estes anos ou estes quatro anos vou-lhes chamar “zandingas” de Mirandela, da cidade alvinegra. 

De certeza que os munícipes não sabem que estão a ser, mais uma vez, enganados. Recordam-se da Requalificação do Cachão? 

 

---------- A Senhora Secretária da Assembleia Municipal LUÍSA BELCHIOR disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhor Deputado, isso é uma Declaração de Voto? 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Isto é uma Declaração de Voto. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Recordam-se da Ampliação da Zona Industrial? Recordam-se do Cemitério de Golfeiras, da estrada?  

 

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

Senhor Deputado, dá-me licença? 

Há pouco li-lhe o que referia o dicionário de português em relação a um Requerimento. Agora vou ler-lhe o que é uma Declaração 

de Voto.  A declaração de voto é o: “Instrumento que permite ao parlamentar explicar as razões do seu voto sobre determinada 

matéria depois de proclamado o resultado da votação.” 

“Os votos secretos não têm declaração de voto”. 

Senhor Deputado, com todo o respeito, o senhor não está a fazer Declaração de Voto. Guarde isso para o ponto “Outros Assuntos”. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Chamo-lhe sanguessugas do beija-mão. Viva a Oligarquia do PS. Mais um documento para um Gabinete para apanhar lixo. 

 

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

As votações secretas não têm lugar a Declaração de Voto, como bem sabem. As votações secretas não têm Declaração de Voto. 

 

4.4 - Relatório Anual da CPCJ. 
 

---------- A Senhora Deputada Municipal OTÍLIA LIMA (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Sobre este Ponto que diz respeito à CPCJ, ou seja, o seu Relatório, eu não vou tecer muitos comentários acerca do Relatório, 

porque pessoalmente já tive oportunidade de o aprovar e de o analisar no entanto, penso que enquanto cidadã, enquanto mãe, 

profissional do ensino, Deputada Municipal e elemento da CPCJ, julgo ter o dever e a grande responsabilidade de alertar vivamente 

aqui nesta Assembleia Municipal, para pedir o exercício da responsabilidade de todos os cidadãos, qualquer um de nós tem o dever 

de exercer estes direitos que estão elencados, nomeadamente, aqui, eu diria, na página 5, na página 7 e na página 9, ou seja, 

especificando um pouco melhor, qualquer um de nós pode ser elemento da CPCJ, porquê? Porque tem uma missão nobre e 

importante de ser preventivo nas atitudes e no desempenho do livre e superior interesse da criança. 

Estão elencadas aqui, na página 5, não vou repeti-las, mas estou apenas a referenciar para que com mais cuidado queira fazer uma 

leitura sobre este Relatório, desde a alínea a) até à alínea l), o superior interesse da criança e do jovem, o respeito pela privacidade, 

intervenção precoce, entre outros. Tudo isto, penso eu, que é um dever de cada um de nós, como cidadão e como elemento de uma 

comunidade. 

A certa altura na página 7 refere que o modelo de desempenho da Comissão da CPCJ é um modelo de proteção de crianças e jovens 

em vigor desde 2001 e que se sujeita também a uma Comissão Nacional e considera-se nomeadamente, que a criança ou jovem está 

em perigo quando se encontra numa das situações que estão aqui elencadas na página 7, para não perder muito tempo, eu não vou 

referi-las, penso que todos os Senhores Deputados tiveram oportunidade de ler, pelo menos aqueles que estiveram minimamente 

interessados em ler todas as situações sobre as quais se poderão pronunciar, as quais poderão denunciar no local certo. 

Gostaria de acrescentar também que qualquer comunicação sobre uma situação detetada, será prevenir piores males e é importante, 

referindo lateralmente uma situação que aconteceu no passado, no ano de 2020, em plena pandemia, talvez se houvesse um pouco 

mais de atenção, um pouco mais de preocupação e responsabilidade de qualquer cidadão, essa situação poderia não ter acontecido. 

Lamentamos, mas se calhar a partir de agora poderemos estar um pouco mais atentos e mais alerta. 
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Queria realçar que a CPCJ é uma entidade que desempenha um papel muito nobre e julgo eu, que independentemente de qualquer 

partido político, deve continuar a sê-lo e deve continuar a desempenhar o seu papel, sempre em prol do superior interesse da 

criança ou jovem. 

Eu julgo que este ano de 2020, até 2021, ainda se irá prolongar durante alguns meses provavelmente, o trabalho está a ser muito 

dificultado pela situação de pandemia, de qualquer maneira, não é impossível trabalhar e mais meritório será o trabalho das 

pessoas, nomeadamente, da Comissão Alargada e Nomeadamente, da Comissão Restrita. 

Neste momento eu gostaria que qualquer um de nós assumisse o papel de elemento da Comissão “Alargada”, não vai com certeza 

às reuniões, mas poderá ajudar a desempenhar o papel, quer da Comissão Alargada, quer da Comissão Restrita. 

Sobre este Ponto 4.4, tenho dito, de qualquer maneira queria ainda referir outra situação e dirigir-me diretamente ao Senhor 

Presidente da Assembleia, que é o seguinte: 

Temos sentido, nomeadamente desde a transata Sessão até à presente, houve bastantes melhorias, nomeadamente no som, mas eu 

acho que podemos sempre melhorar e queria deixar aqui uma sugestão, é um pouco complicado estar a trabalhar sentado numa 

cadeira, como estamos nós, público, Deputados Municipais e Presidentes de Junta, não seria possível acrescentar mais um 

elemento, que seria uma mezinha de apoio, nem que fosse pequena, ao lado? Quem quer tirar notas, quem quer escrever qualquer 

coisa, sujeita-se a fazê-lo nos joelhos, a cair a documentação e penso que seria um apoio logístico que não é muito difícil de 

conseguir e que nos daria um bocadinho mais de conforto no trabalho, sobretudo para aqueles que se disponibilizaram a assistir 

presencialmente à Sessão. Fica aqui a sugestão feita. 

Queria também felicitar o Senhor Secretário da Mesa da Assembleia pelo convite que lhe endereçou o Conselho Consultivo e 

Estratégico da Associação Nacional das Assembleias Municipais e julgo que todos nós, Deputados Municipais nos devemos sentir 

orgulhosos de tal convite, esse convite será, penso eu também, um pouco a representação de uma Assembleia Municipal, neste caso 

de Mirandela, que todos desejamos que seja cada vez mais digna e não digo mais. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal FAUSTINO CUNHA (CDS/PP) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Foi-nos presente o Relatório de Acompanhamento da CPCJ, relativamente a 2020.  

Quero, antes de mais, felicitar e prestar as minhas homenagens a todos os que colaboraram nesta missão de 

ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO. 

Da leitura do referido relatório, muito bem elaborado, ressaltam-me algumas questões que gostaria que me fosse prestado 

esclarecimento: 

- Tivernos143 casos ativos e apenas 45 em Execuções e Acompanhamento? 

- Registaram-se 11 Processos Reabertos, mal fechados? 

- O que acontece quando um jovem atinge a idade 21/25anos? 

Passa a ser ignorado sem qualquer acompanhamento psicológico ou clínico? 

- Deixaram os vossos olhos observar o quadro a pgs. 1 dos anexos, no que toca às Instalações e Funcionamento? 

CONCLUINDO: 

- A circunstância de uma criança desacompanhada é já fonte de preocupação, quanto mais tantos?! 

- Será de esperar que o Relatório de 2021seja melhor que o de 2020?! 

Tenho dúvidas devido aos efeitos nefastos da Pandemia e Confinamentos! 

Termino apelando a que Deus ajude todos os que colaboram nesta nobre MISSÃO, com energia, saúde e bom senso, para em cada 

caso se encontrar a solução mais correta!” 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradeço as questões, em relação à CPCJ agradeço o trabalho de todos os Técnicos envolvidos tanto na Comissão Restrita, como 

na Comissão Alargada, a CPCJ tem uma missão vital em todo o concelho e tem tido um trabalho muito importante no 

acompanhamento de casos graves e casos menos graves que chegam à Comissão. Houve algumas alterações relativamente à CPCJ, 

neste momento a Presidente da CPCJ é a Dr.ª Natália e a representante da Câmara Municipal é a Dr.ª Sandra Pimparel, estou em 

crer que vai ser também um trabalho de grande qualidade que prestaremos ao Município. 

As questões que mais preocupantes são, são aquilo que se refere o Relatório na página 23, que aborda a questão da complexificação 

e transformação das problemáticas tradicionais, o cyberbullying e o sexting e também associadas às vulnerabilidades familiares, 

estamos num ano atípico e este ano atípico trouxe dificuldades acrescidas a esta Comissão, com problemas vários no seio familiar. 

É um grande desafio o próximo ano, agradecer o trabalho de todos, relativamente às questões colocadas pelo Senhor Deputado 

Faustino da Cunha, quanto à questão que colocou em primeiro lugar, “a circunstância de uma criança desacompanhada, é já fonte 

de preocupação, quantos mais tantos?” Sim, é verdade, é um trabalho importante e tem toda a razão, a questão de identificação 

precoce dos casos é fundamental, ou seja, para que o acompanhamento seja efetivo e todos somos chamados a esta questão. 

“Será de esperar que o Relatório de 2021 seja melhor que o de 2020?” Vamos ver como é que vai ser a evolução da epidemia, de 

qualquer forma todas estas transformações das problemáticas são muito preocupantes e com crianças e jovens cada vez mais 

ligados em rede, a preocupação aumenta e a atenção dos pais terá que ser redobrada. Vamos ver o que é que vai acontecer. A 

Comissão está bem entregue, os nossos representantes e particularmente a Senhora Deputada Otília Lima tem acompanhado na 

Comissão Alargada e com toda a certeza as nossas crianças e jovens podem contar connosco, mas o papel de cada um de nós no 

diagnóstico e na indicação de casos precoces é fundamental. 
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A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

4.5 - Proposta de Desvinculação do Município da Associação MirCom. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 14 de janeiro de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com seis votos a favor (três dos membros do PS e 

três dos membros do PSD) e uma abstenção do Senhor Vereador do PS, José Cunha, aprovar 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal de Mirandela, a desvinculação do Município de 

Mirandela da Associação MirCom, por ser sua competência nos termos da alínea n) do n.º 1 do 

artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, conforme 

proposto.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

É assim, isto é um assunto recorrente, que foi trazido a esta Assembleia na última Sessão de 28 de dezembro, resolveu o Plenário 

chumbar a Proposta da Senhora Presidente e rapidamente voltou a esta Assembleia Municipal novamente, com uma Proposta onde 

a Senhora Presidente tenta de certa forma explanar as suas razões. As razões aqui invocadas não têm nada a ver com o sucesso da 

Mircom e o papel que ela desempenhou junto do comércio tradicional. Foi uma Associação criada entre a Câmara Municipal e a 

ACIM – Associação Comercial e Industrial de Mirandela, em que teve outra entidade externa, que era a Unidade de 

Acompanhamento e Coordenação para a gestão do Urbcom - Sistema de Incentivos a Projetos de Urbanismo Comercial, foi um 

projeto de 1,3 milhões de euros. 

Era uma Associação tão bem formada, que mereceu apoios comunitários para a sua atividade, entenderam agora que no ano de 

2012, com a publicação de uma nova lei, em relação ao Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações 

Locais, Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, que a Câmara Municipal se quer estar nesta Associação e se a quiser financiar com 

subsídios, toma uma posição e com atos irregulares. Se a Câmara Municipal continuar a fazer o que faz, estar na Associação e ter 

que a financiar entra em irregularidades, se entra numa situação irregular, quer dizer que pratica atos ilegais. 

O que é que uma Câmara Municipal faz junto de todas as Associações e Clubes da terra? É financiá-las, é delegar competências 

públicas para que cada associação no seu objeto desenvolva a sua atividade. Se queremos que a Mircom continue a aumentar as 

oportunidades de emprego, a melhorar o comércio, o recreio, o lazer da população, a promoção e a revitalização do comércio 

tradicional, a valorização e promoção de áreas de comércio e serviço, a Câmara Municipal, a única que a pode financiar para 

concluir estas atividades a Mircom, a Câmara Municipal tem que necessariamente sair desta Associação. 

É assim, se a Câmara Municipal entende sair, porque não quer estar numa posição irregular quanto ao financiamento e irrelevante 

porque nada estava a fazer. Eu enquanto Membro desta Assembleia que tenho que concordar que a Câmara Municipal tem uma 

pretensão na qual acha melhor que ela sair da Mircom trará mais benefícios, maior transparência aos processos de atribuir 

subsídios, trará maior eficácia a futuras candidaturas e a programas nacionais, eu só posso votar a favor da saída da Câmara 

Municipal desta Associação e que se posicione como se posiciona em relação às outras associações que têm interesse relevante, que 

é financiar as suas atividades com mérito e que cada dia Mirandela através das suas associações e através do financiamento da 

Câmara Municipal se possam valorizar naquilo que tem de se valorizar. 

Senhora Presidente, votarei a favor, porque entendo as suas razões, porque quer de facto continuar a financiar esta Associação e 

não quero adotar uma posição de passividade de subsidiar a Associação. 

Agora também lhe digo Senhora Presidente, sabe que esta Associação tem importante atividade nesta região, sabe que tem cinco 

quadros que necessariamente vão precisar de ser financiados pela Câmara Municipal, para poderem subsistir, eu voto a favor da sua 

pretensão, mas também tomarei posição intransigente na defesa da sua atividade e na garantia destes postos de trabalho. 

Espero que a Senhora Presidente, tendo em conta aquilo que já está escrito numa Ata da Câmara Municipal, que irá financiar esta 

Associação naquilo que ela faz de melhor e também garantir os postos de trabalho, através do seu financiamento. Se der o dito pelo 

não dito, estarei na linha da frente para defender aquela Associação e os seus postos de trabalho e estarei na linha da frente para 

denunciar um compromisso expresso em Ata da Reunião de Câmara que a Senhora, porventura poderá entretanto não vir a cumprir. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal AGOSTINHO BEÇA (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Tal como aconteceu na última Assembleia Municipal, comunico que me irei ausentar, peço escusa de votar este Ponto, pelas 

mesmas razões que invoquei da última vez. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JORGE HUMBERTO (CDU) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu venho reiterar aquilo que a CDU disse acerca deste Ponto na última Assembleia Municipal e não vale a pena nós estarmos aqui 

a branquear o que quer que seja. Nós sabemos qual foi o interesse e com que objetivo é que a Mircom foi criada na altura e há aqui 

uma diferença muito grande, que o Senhor Deputado Paulo Pinto não percebeu e vai ficar a perceber agora com a minha 

explicação, uma coisa é subsidiar outra coisa é financiar. É distinto, completamente distinto e a Câmara Municipal não tem 

obrigação nenhuma para financiar qualquer outro Órgão que não seja os ativos da Câmara Municipal, porque senão subvertemos o 

sistema, subvertemos o sistema e foi isso que aconteceu durante muitos anos, subverteu-se o sistema. 
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A Câmara Municipal não tem que financiar, nem o Sport Clube de Mirandela, nem qualquer outra entidade, tem autoridade moral 

para o fazer, de subsidiar consoante as possibilidades orçamentais que tem, isto é um ponto e tem que ficar assente, não tem que 

financiar. Quem tem que financiar a Mircom são os associados e a Câmara Municipal não pode ser associada pela lei em vigência. 

A Mircom tem que ter capacidade, como todas as outras instituições, todas as outras do nosso concelho têm de ter a capacidade de 

se autofinanciarem, através da quotização dos seus sócios, há várias formas de o fazer. Era isto que eu gostaria que ficasse claro. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal FAUSTINO CUNHA (CDS/PP) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Muito rapidamente, uma vez que todos sabem que a minha posição de voto é a mesma da última Assembleia Municipal, mas há 

aqui uma questão que é muito simples de explicar. Duas amigas, a Câmara Municipal de Mirandela e a Associação Comercial e 

Industrial de Mirandela, resolveram fazer um pacto e geraram uma criança e agora um deles tem que sair do pacto, ou quer sair e eu 

pergunto, se a criança vai para casa do pai, ou vai se vai para casa da mãe?! Isto parece-me mais duas mães, que é mais moderno. 

Ora, o que é lógico, havendo o âmbito das atividades da Mircom é que elas até são superiores às da Câmara, a Mircom podia fazer 

muito mais do que o que a Câmara faz, porque tem um âmbito de atividade muito maior, mas podia ser integrado, agora não estou a 

ver estar entregue a si só, ou então a CPCJ que tome conta dela, uma vez que ela vai ficar por aí e vamos ver como é que vai 

comendo! 

A outra interrogação que eu tinha, porque é que os Senhores Vereadores do PSD agora votaram a favor? Já percebi! De maneira 

que, felicidades para os funcionários e as pessoas que põem a Mircom de pé. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, dia 18 de dezembro fizemos um “funeral” e estamos na “cripta” ainda, 

para rezar pela Mircom! Eu não sei quando é que vai ser esse “funeral”, o período de nojo também não sei quando é que será. 

Excelência, eu digo-lhe com toda a sinceridade e com toda a frontalidade, que é a minha ética republicana não laica, tudo bem há a 

Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, muito bem, e a Senhora Presidente tem que resolver um problema, concordo plenamente com a 

Senhora Presidente, tem que resolver o problema. 

A Senhora Presidente também resolveu há pouquíssimo tempo o problema do Hospital Terra Quente, e a Lei n.º 50/2012 de 31 de 

agosto, saiu muito antes da Senhora Presidente resolver o problema e achou uma solução. Bem haja que achou uma solução em que 

dois acionistas, que por acaso eu conheço, que compraram as ações do Hospital Terra Quente, que me telefonaram a dizer que já 

tinham mais ações e a perguntar se queria algumas, eu não quero ações do Hospital Terra Quente, eu sou pobre. 

Eu acho que a Mircom merece um pouco mais de respeito, em relação aquilo que estamos aqui a dizer, na minha perspetiva, talvez 

eu seja ignorante, quando falamos em financiar, não é financiar, é delegar em termos de subsídio, Senhora Presidente. Tudo bem, 

eu concordo com essa situação. 

Eu só gostava de saber, os funcionários que estão na Mircom há quanto tempo não recebem o seu vencimento? Não faço a mínima 

ideia se recebem há muito tempo, ou há pouco tempo. Esses funcionários têm família, têm filhos e isso, para mim, é 

importantíssimo, é o mais importante que possa existir em termos de subsídio, ou financiamento. Eu não discordo do Senhor 

Deputado Jorge Humberto, eu concordo plenamente com ele, mas acho que vivemos atualmente numa democracia racial, eu tenho 

essa sensação e doi-me profundamente e essa democracia racial não tem qualquer tipo de interculturalidade, nem estereótipos dessa 

interculturalidade. 

Vivemos hoje, Senhora Presidente e sabe tão bem como eu, vivemos de dogmas e dogmas há dezenas deles, há o cristianismo, há o 

budismo, há imensos e nós continuamos a ser cada vez mais materialistas, não pensando nas pessoas. A Senhora Presidente, com 

toda a minha honestidade e sinceridade, foi eleita também para resolver os problemas quando as pessoas infelizmente os têm. 

A Senhora Presidente diz assim, eu tenho que sair, é evidente que tem que sair, já lhe disse que tem que sair, concordo plenamente 

consigo, Vossa Excelência que reuniu recentemente com os novos associados representativos da economia local. 

A Senhora Presidente deve pensar, isto é um ponto de vista meu que lhe estou a transmitir com toda a sinceridade, deve pensar 

melhor a cidade, eu já lhe disse e digo isto aqui alto e bom som e não tenho vergonha de dizer isso, eu já lhe disse à Senhora 

Presidente, esta Câmara teve dois Arquitetos, um Arquiteto que era muito meu amigo e é por isso que eu sou Arquiteto, o Arquiteto 

Albino Mendo e um outro grande Arquiteto que está na Câmara ainda, que modificou completamente a cidade, o Arquiteto 

Henrique José Pereira, é muito meu amigo e eu também sou muito amigo dele e não estou aqui a dizer isto com bazófias, é 

verdade. 

Para mim a frontalidade e a verdade são as coisas mais importantes que eu tenho na vida e eu digo à Senhora Presidente, Senhora 

Presidente, não esteja aflita com a Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, daqui a cinco ou seis meses resolve o problema de uma outra 

maneira, dando subsídios como dá ao Sport Clube de Mirandela, como dá ao Clube de Ténis de Mesa, como dá a outras 

coletividades e resolve o problema dessa maneira, mas eu, em primeiro lugar Excelência, gostava muito e ficava com uma 

consideração muito maior, do que aquilo que pensa em relação a mim, para consigo. 

A Mircom não pode para já ser “enterrada”, “enterre-a” daqui a um mês, ou dois meses, ou três meses. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães ANTÓNIO MARTINS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu hoje acho que começava aqui por um livro “A minha alma está parva”, acabei de ouvir, não o Senhor Deputado António 

Figueiredo, mas antes dele, o meu ilustre Presidente de Bancada a mudar o sentido de voto de dezembro para agora. Desculpem lá 

este pequeno desabafo, mas acho que é um livro que eu vou comprar e vou lê-lo, “A minha alma hoje está parva!” 
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Queria deixar aqui algumas notas, eu vou votar contra a saída da Câmara Municipal da Mircom e não tenho problema nenhum em 

manter aquilo que eu mantive em dezembro e vou dizer porquê. 

A Câmara tinha a obrigação de durante este tempo ter reorganizado e ter restruturado a Associação Mircom como sendo uma sócia 

fundadora e sendo uma sócia fundadora e ainda por cima vindo de uma Presidente de Câmara que questionou muito durante a 

campanha eleitoral a utilidade da Mircom, percebeu durante estes três anos e meio, que a Mircom tem utilidade, os seus Técnicos 

são válidos, são capazes e são pessoas do melhor que há, quer em termos profissionais, quer em termos pessoais. 

Durante três anos e meio alimentar expetativas, esperança e alimentar que a Mircom podia ter um papel diferente e agora hoje 

declarar aqui o primeiro dia do encerramento da Mircom. 

Senhora Presidente, não me posso esquecer das suas palavras, quando em campanha eleitoral dizia muitas vezes, “que visa 

conjugar esforços, no sentido de em conjunto criar e implementar um conjunto de serviços, em 2016 foram 60 mil euros, por um 

contrato entre a Câmara, pagando à Mircom serviços para o desenvolvimento de atividades, infelizmente instalaram-se trocas e 

baldrocas”, foram palavras suas em 2017. 

Senhora Presidente, a obrigação da Câmara Municipal como fundadora era reorganizar a Mircom, capitalizar associados, uma 

Associação como a Mircom tem dois sócios só, só, dois sócios que são os fundadores, a obrigação da Câmara, porque tem uma 

posição dominante, era capitalizar associados, capitalizar pessoas, empresas, associações, para dar uma dinâmica diferente à 

Mircom. 

Eu não acredito que a partir de hoje seja o primeiro dia de uma nova vida, vai ser o primeiro dia do fim da Mircom. E se dúvidas 

há, basta ver aquilo que se tem passado nos últimos tempos. 

Se me conseguir garantir aqui, eu pedi isso, eu queria ter acesso ao Relatório e Contas e queria ter acesso ao Plano de Atividades da 

Mircom onde a Câmara tem assento, saber quem eram os órgãos sociais da Mircom que estão hoje em funções, gostaria de 

perceber a logística, para perceber o trabalho que a Senhora fez durante três anos naquela associação para poder mudar a vida da 

Mircom. Eu não abono nada de bom no futuro, porque eu quero perceber como é que a Câmara vai subsidiar a Mircom e depois, o 

seu único sócio fundador, a ACIM, ao mesmo tempo, gostaria de perceber isto. 

E a nota para terminar, esta foi a maior afronta que ouvi a uma Assembleia Municipal, em dezembro a Assembleia Municipal, por 

maioria chumbou esta Proposta, esta Proposta volta novamente aqui à Assembleia sem ser alterada e com uma coisa 

impressionante, passou na Câmara sem ser votado, por aquilo que eu percebi, passou na Câmara sem ser votado, corrijam-se, 

porque aquilo que está escrito no último parágrafo da deliberação da Reunião de Câmara é que foi votado por maioria, para ir à 

Assembleia, corrijam porque é o que está lá escrito, por isso quem escreveu aquilo tem que então escrever em condições e esta é a 

maior afronta que pode haver na Assembleia Municipal, um Ponto que foi chumbado, vem incansavelmente aqui sem ter mudado 

uma única vírgula e isto porquê? Por uma ideologia sua, por uma ideologia que foi de campanha eleitoral e que durante três anos e 

meio trabalhou com essas pessoas, trabalhou com essa Associação, alimentou expetativas, que a Senhora sabe que não vai poder 

cumprir. Esta é a grande realidade. 

Eu hoje gostava que esta Assembleia votasse efetivamente uma solução com pés e cabeça e é isso que não está a acontecer, é isso 

que não está a acontecer. E lamento, eu tenho que dizer isto, que a minha alma está parva, a minha alma está parva! Eu até aceito 

que haja pessoas que continuem a votar a favor, porque foi a posição que tiveram na última Assembleia, agora um Partido que tem 

a responsabilidade na criação da Mircom, que teve responsabilidade na conduta da Mircom, não pode deixar cair uma Associação e 

cinco funcionários, desta forma como vai acontecer. 

Senhora Presidente, não diga que não, mostre e prove que eu não tenho razão, é isso que eu lhe peço a bem daquelas cinco pessoas 

que lá estão a trabalhar e a bem do comércio local de Mirandela. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Dizer que, relativamente a esta Proposta da Desvinculação do Município da Associação Mircom, é bom que possamos esclarecer 

tudo aquilo do histórico da Associação Comercial e Industrial de Mirandela e da Mircom. Como diz a própria Proposta a Câmara 

Municipal de Mirandela em 2006, viu aprovado um projeto que é o projeto de urbanismo comercial o Urbcom e através deste 

projeto foram aprovadas um conjunto de candidaturas para modernização do comércio tradicional, é certo, que à data, ainda não 

estava aprovada a Lei do Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das participações Locais, que foi aprovada no ano de 

2012. 

Esta Lei vem impor limitações à transferência de verbas para uma associação de direito privado sem fins lucrativos, ou seja, a 

Associação Mircom não é uma sociedade comercial por quotas, a Associação Mircom não é uma empresa municipal e a Mircom é 

uma associação de direito privado sem fins lucrativos, convém esclarecer que o receio que alguns Senhores Deputados, legítimo, 

possam ter em relação ao tipo de alteração na relação laboral com os trabalhadores da Mircom, é importante esclarecer que a 

Mircom é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, mas nesta circunstância, contrariamente ao que muitos dos 

Senhores Deputados pudessem pensar, a relação laboral dos trabalhadores da Mircom não é com a Câmara e por essa razão, não 

tem qualquer fundamento que a insinuação de desvinculação nesse aspeto, quer a Câmara se desvincule ou não, a relação laboral 

dos trabalhadores da Mircom não se vai alterar. 

Com clareza e com toda a objetividade, vou apresentar alguns factos importantes e depois faço um pequeno histórico relativamente 

à necessidade urgente e responsável de haver uma desvinculação da Câmara relativamente à Mircom. Além da ACIM, a Mircom já 

conta com a adesão de outros associados e está a ser agendado para muito breve, caso esta situação seja aprovada na Assembleia 

Municipal, o ato eleitoral dos seus órgãos sociais para o triénio 20-23. A Mircom continuará a desenvolver a sua atividade como 

até aqui, dando o seu importante contributo para o desenvolvimento local, até porque está a gerir, neste momento, um interessante 

conjunto de ações de formação profissional. 

A celebração do Contrato Programa para apoio ao desenvolvimento de atividades de interesse municipal, previsto no Orçamento 

para 2021 e que como penso já terem percebido, só será possível se a Câmara não for associada da Mircom, dará um bom impulso 

para o futuro da organização, acresce que, para melhor entendimento dos contornos da questão, foram entregues a todos os 
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representantes dos Partidos com assento nesta Assembleia alguns documentos em Reunião da Comissão Permanente de 11 de 

janeiro de 2021, Estatutos da Mircom, Pareceres da CCDR-Centro e CCDR-Norte e notas sobre a posição da Câmara neste 

processo. 

A realidade de 2007, data da formação da Mircom e os propósitos subjacentes à sua constituição, são bem distintos dos da 

conjuntura atual, agora a questão resume-se ao seguinte, enquanto a Câmara estiver vinculada à Mircom não há suporte legal para a 

celebração do Contrato Programa previsto e incluído no Orçamento de 2021, nem pode ser apoiada por outra qualquer forma. 

O que hoje deveria estar a ser aqui discutido seria o Contrato Programa previsto para as atividades da Mircom nos próximos três 

anos. Assim, caso esta Proposta seja aprovada, está já esboçado um Contrato Programa para 2021, que possa ser aprovado pela 

Câmara Municipal na sua primeira reunião, já a seguir, libertando a verba que se encontra disponível para o efeito e possibilitando 

o pagamento de salários. 

De forma muito resumida, o histórico que podemos acoplar e é preciso não conhecer o histórico, ou então fazer que não se conhece 

o histórico, saber que alguns funcionários que estão atualmente na Mircom eram funcionários da Associação Comercial e Industrial 

de Mirandela, que ficou com uma dívida de mais de 240 mil euros, desde a passagem do milénio, ano 1999/2000. Essa dívida que 

foi comprometida pela Câmara Municipal nunca foi paga à ACIM. 

A Associação Comercial e Industrial da Mirandela estava praticamente em rotura financeira, com várias penhoras de vencimentos e 

com os credores em cima da Associação Comercial e Industrial de Mirandela, ou seja, este é o cenário que em 2017, eu encontrei 

na Câmara Municipal, passaram-se um ano e meio praticamente sem receber salários, neste momento a ACIM fez um acordo com 

os fornecedores, muitos deles empresas locais que estavam há mais de 11 anos sem receber o trabalho que tinham feito na 

Reginorde e também no fogo-de-artifício da passagem do milénio e a verdade é que a Câmara Municipal nunca cumpriu o que 

tinha sido acordado, apesar de acordo verbal com a Câmara Municipal e o Executivo na altura. E portanto, é injusto e lamentável 

que o Senhor Deputado venha aqui dizer que eu quero, ou que a Câmara quer “enterrar” a Mircom, quando a ACIM já estava 

“enterrada” e a Mircom também já estava “enterrada” quando nós entramos na Câmara Municipal. 

Por isso dizer que, de forma organizada, restruturada que é o que estamos a fazer com a Associação Comercial e Industrial de 

Mirandela que em abril de 2022, termina os pagamentos a fornecedores, dívidas que já existiam desde 1999, não foi há dois dias e 

por isso é também importante de salientar que não há forma de a Câmara Municipal querer apoiar a Mircom sem a sua 

desvinculação, ou seja, esta é a única forma de nós podermos apoiar a Mircom, como temos apoiado a Associação Comercial e 

Industrial de Mirandela, de forma indireta apoiar o comércio local, que prestou serviços à Câmara e que a Câmara nunca pagou, 

apesar de promessas atrás de promessas, o problema nunca foi resolvido. 

Caríssimos Deputados, este assunto voltou à Assembleia Municipal, porque a nossa preocupação é que seja aprovado este Ponto 

para que os salários possam ser pagos, eu julgo que estarão em falta o subsídio de Natal e os salários de novembro e dezembro e 

por isso nós queremos assumir as nossas responsabilidades. A Câmara Municipal tem responsabilidades com estes funcionários, 

tem responsabilidades com a Mircom e tem responsabilidades com a Associação Comercial e Industrial de Mirandela, porque 

houve promessas que nunca foram cumpridas. Nunca foram cumpridas, dizia-se, “faz-se e depois logo se vê” e o dinheiro nunca 

entrou, mas quem fazia era a Associação Comercial e Industrial de Mirandela e por isso, perdoem-me dizer, mas é de lamentar 

estas afirmações. De facto ou não se leem os processos, ou não se conhece o histórico, quando estão aqui há tantos anos e 

pertencem a esta Assembleia Municipal há tantos anos, que me custa a perceber se as pessoas estão desatentas, ou se não entendem 

o motivo de este assunto voltar aqui novamente. 

O motivo é claro, a Câmara Municipal quer fazer um Contrato Programa com a Mircom, está impedida de o fazer. Ao fazer o 

Contrato Programa por um ano, porque neste momento nós só podemos fazer o Contrato programa por um ano, é aprovado na 

Câmara Municipal porque foi aprovado no Orçamento para 2021 e virá outro Contrato Programa por três anos, como foi feito com 

a Associação Comercial e Industrial de Mirandela e como é feito com todas as associações, culturais, recreativas, desportivas, 

porque agora é obrigatória a celebração de Contratos Programa, para a transferência de verbas, no sentido de que as entidades têm 

de fazer Relatórios de Monitorização para que promovam atividades que são do interesse público, 

É esta a questão e é esta a situação que eu queria de facto partilhar convosco, porque é importante que as pessoas votem em 

consciência e votem entendendo de facto qual é a vontade do Município. A vontade do Município é salvar a Mircom, é pagar os 

salários aos funcionários, reparem, nenhum funcionário da Mircom, que é uma Associação, é funcionário da Câmara, ou seja, a 

Câmara Municipal tem um Quadro de Pessoal, sempre teve um Quadro de Pessoal e nunca os funcionários da Mircom são 

funcionários da Câmara, tem que haver esta separação, porque não há nenhum vínculo laboral com a Câmara, há um compromisso 

da Câmara, que não é de agora, é de há muitos anos e também não me posso esquecer que grande parte de vós acompanhou este 

processo nos anteriores Executivos. 

O Senhor Deputado António Figueiredo refere que “não sei quando é que vai ser esse funeral”, nós já “desenterramos” a ACIM, 

desde 2017 que andamos a “desenterrar” a ACIM e estamos a pagar as dívidas, mas dizer que, em questões de respeito e questões 

das famílias e dos subsídios, não há maior preocupação do que aquela que estamos a ter ao votar favoravelmente esta situação. 

Quando diz que não pensamos nas pessoas, isso não é verdade Senhor Deputado, isso é completamente contrário aquilo que o 

Senhor Deputado disse. 

Quando disse: “deve pensar melhor a cidade”, Senhor Deputado, falou no Arquiteto Albino Mendo, uma pessoa por quem eu tenho 

e terei sempre uma admiração particular, conheci-o era eu criança e digo-lhe em relação ao Arquiteto Henrique Pereira, ele neste 

momento é o Diretor do Gabinete de Apoio à Reabilitação Urbana e se ficou no Gabinete de Apoio à Reabilitação Urbana é porque 

confiamos no trabalho do Arquiteto Henrique Pereira, que é um dos Gabinetes prioritários de ação na cidade, nós temos um centro 

antigo muito degradado, com casas muito degradadas e há que fazer o levantamento e cadastro de todos os proprietários e é preciso 

ter alguém à frente do Gabinete com as qualificações necessárias e o Arquiteto Henrique Pereira é a pessoa indicada. 

Em relação ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães António Martins, Senhor Presidente, não sei que lhe diga mais, 

porque de facto não entendeu a questão e não considero uma afronta, considero a tábua de salvação da Mircom, que é a 

desvinculação da Câmara e por sermos todos responsáveis eu apelo a que todos sejam responsáveis e sejamos nós aqui a salvar a 

Mircom e os trabalhadores que lá exercem as suas funções. 
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---------- A Senhora Secretária da Assembleia Municipal LUÍSA BELCHIOR, o Senhor Deputado Municipal AGOSTINHO BEÇA, o 

Senhor Deputado Municipal RUI SÁ e a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador CRISTINA PASSAS invocaram 

o art.º 9.º e as alíneas a) e b), n.º 1 do art.º 69.º do Código do Procedimento Administrativo, ausentando-se da Reunião não tendo 

por isso participado na votação do referido assunto. 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 32 votos a favor, 15 abstenções e 1 voto 

contra, aprovar a desvinculação do Município de Mirandela da Associação MirCom. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal HUMBERTO CORDEIRO (PSD) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

 

Declaração de Voto 

 

Abstenho-me, por entender que vai implicar a extinção Associação MIRCOM. 

A saída do único parceiro implica que a ACIM proceda à dissolução da MIRCOM. Logo, enviará os colaboradores para o 

desemprego, com todos os problemas que esta situação ACARRETA para várias famílias. 

Quando se escreve que a Associação MIRCOM “reuniu recentemente novos associados representativos da economia local”, esta 

proposta deveria ser acompanhada da documentação que demostrasse essa situação, ou seja: 

1- Se forem pessoas singulares, a respetiva ficha de inscrição do novo associado; 

2- Se for outra associação, deveria ser acompanhada pela ficha de inscrição e por uma cópia da ata onde conste a deliberação 

favorável da respetiva Assembleia Geral; 

3- E uma cópia da ata de aceitação dos novos associados, ratificada pela Direção da MIRCOM. 

A proposta não veio acompanhada disto e, por isso, como não se demonstraram estas evidências, só me resta abster-me na votação 

da proposta de desvinculação da Câmara Municipal de Mirandela da Associação MIRCOM, porque não quero ficar ligado à 

extinção de vários postos de trabalho de gente da nossa terra, a qual ficará também amputada do excelente trabalho que a 

Associação desenvolve em prol do nosso concelho. 

Já agora, leio a deliberação, se me permitem, dando razão àquilo que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães, António 

Martins disse. Na Câmara, foi aprovada a submissão a esta Assembleia, não foi aprovada, digamos assim, a desvinculação. Se me 

permitem, vou ler a deliberação. A deliberação da Câmara é a seguinte: “A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com seis 

votos a favor (três dos membros do PS e três dos membros do PSD) e uma abstenção do Senhor Vereador do PS, José Cunha, 

aprovar submeter à aprovação da Assembleia Municipal de Mirandela, a desvinculação do Município de Mirandela da Associação 

MirCom, por ser sua competência nos termos (…).” Ou seja, a deliberação diz “aprovar submeter”. “Aprovar submeter” não é 

aprovar a própria proposta. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Senhora Presidente da Câmara, com esta votação estamos cúmplices contra o sucesso da MirCom. Não há mais dúvidas Senhora 

Presidente da Câmara. Estamos comprometidos para que a Câmara Municipal de maneira alguma naquilo que ela fazia bem, tome 

uma posição irregular, porventura ilegal, pelo que agora tem condições para financiar os orçamentos propostos pela MirCom. 

Estamos cúmplices, esta Assembleia tornou-se cúmplice conjuntamente com a Senhora Presidente da Câmara para fazer as coisas 

bem e a MirCom faça aquilo que fez até agora, bem, conjuntamente com os seus funcionários. 

Eu só posso mudar de posição quando estudo os documentos e se se me fez luz, não podia ser popular nem “populeiro”, razão por 

que votei como votei. Votei a favor, porque diz numa nota de serviço da Câmara Municipal de Mirandela, em que faço fé política: 

“Com a desvinculação a Câmara Municipal de Mirandela irá celebrar um Contrato-Programa, com a duração máxima permitida por 

Lei, para que fique garantida a continuidade das atividades de interesse municipal desenvolvidas habitualmente pela MirCom e 

consequentemente a estabilidade dos recursos humanos, a renovar sempre que se cumpra o objeto pelo qual é celebrado”. Uma nota 

de serviço da qual faço fé política. 

Depois diz “Outras considerações: No processo em curso, o Executivo da Câmara tem como primordial objetivo e princípio 

norteador o apoio financeiro às atividades de interesse municipal a desenvolver pela MirCom, assegurando a manutenção dos cinco 

postos de trabalho.” É um documento da Câmara Municipal de Mirandela, no qual deposito a maior fé política. Foi por isso que 

votei a favor. 

De uma vez por todas, e se vocês bem se lembram, quer a ACIM, quer a MirCom, primeiro com as dívidas a fornecedores, depois 

com os seus dirigentes inibidos em processos bancários, depois de toda a convulsão política que aqui houve com a emissão de 

pareceres que só a Senhora Presidente da Câmara tinha, espero, mas espero mesmo, que a Associação MirCom, assim como a 

ACIM, os seus dirigentes e os seus funcionários entrem num pleno de estabilidade financeira e emocional, porque acredito que as 

suas vidas andem alteradas há anos, que só eles porventura poderão explicar, porque acredito que as suas vidas tenham andado 

alvoroçadas, quer por questões políticas, quer também por questões financeiras. 
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Portanto, que se faça luz em relação àquela associação, que estabilize e que a associação desenvolva os melhores projetos a favor 

do engrandecimento de Mirandela. 

Senhora Presidente, o comprometimento político está explícito. 

 

---------- 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 a saída, porque a Câmara não me provou que era impossível estar nesta associação. Não provou com nenhum parecer 

jurídico relacionado com a MirCom. O que foi entregue foram dois pareceres jurídicos, um da CCDR-C, outro da CCDR-N, que 

nada têm a ver com a Câmara de Mirandela nem têm a ver com a MirCom. Não há provas escritas, não há provas de evidências 

dessa irregularidade na participação. 

Também não foi presente o estado caótico, segundo o que agora se “pinta”, das contas da MirCom. Onde é que estão esses 

documentos para provar isso? Onde está a documentação que deveria ter acompanhado todo este processo? Não há documentos. 

Não há fundamentação técnica. Não há fundamentação jurídica para dizer que a Câmara não pode estar nesta associação. Não há. E 

eu não posso votar favoravelmente isso. Fui fiel à minha votação de dezembro. Voto contra a saída da Câmara da MirCom. 

 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Mantive a mesma inclinação de voto da primeira votação com esta minha abstenção. Essa abstenção tinha a ver com os receios do 

desfecho de todo esse processo, que é uma incógnita no futuro…, e os meus receios têm a ver com o risco dos postos de trabalho. 

Por sua vez, até me agrada a saída da Câmara da MirCom, que não devia nunca ter entrado…, e também tenho que reconhecer que 

senti algum alívio com as palavras da Senhora Presidente quando disse que a Câmara, pelo menos com ela a liderar este órgão, que 

sempre se sentirá responsável pela ACIM, pela MirCom e pelos seus trabalhadores. Isto, de facto, provocou-me algum alívio. 

Espero bem, Senhora Presidente, que, enquanto se mantiver, assim faça, porque os postos de trabalho são sagrados e nós devemos 

ter sempre isso em consideração. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Os Presidentes passam e a Câmara fica. Estamo-nos a preparar para um ato eleitoral e não sei qual vai ser o desfecho desse ato 

eleitoral. Portanto, isto devia ser, e foi aquilo que eu disse e por isso também fiz a minha abstenção, eu não sei se a Senhora 

Presidente poderá ganhar este ato eleitoral ou não poderá ganhar este ato eleitoral. Se vier o próximo, não sei se o desfecho dele 

tem o mesmo sentido que teve o da Senhora Presidente. Por isso, eu disse à Senhora Presidente que esperasse mais uns tempos e 

que então verificasse qual seria a melhor maneira, e eu concordo com ela plenamente que tem que cumprir a Lei, não podemos 

viver em ilegalidades, sou contra isso, não podemos viver em ilegalidades, agora vamos ver aquilo que se vai passar, que é uma 

incógnita. Por isso, a minha abstenção também. 

 

4.6 - Declaração: Alínea a), do n.º 1, do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos 

e Pagamentos em Atraso – LCPA). 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 28 de janeiro de 2021, que se transcreve: 

 

“A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Submeter este documento à apreciação da Assembleia Municipal.” 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

4.7 - Declaração: Alínea b), do n.º 1, do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos 

e Pagamentos em Atraso – LCPA), conjugado com o artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho, na sua atual redação. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 28 de janeiro de 2021, que se transcreve: 

 

“A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Submeter este documento à apreciação da Assembleia Municipal.” 
 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

4.8 - Ratificação da Proposta de Medidas Excecionais de Apoio Sanitário, Económico e Social. 
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---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 28 de janeiro de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as “Medidas Excecionais de Apoio 

Sanitário, Económico e Social”, descritas na supra referida Proposta, devendo-se comunicar a 

presente deliberação no prazo de 48 horas à Assembleia Municipal de Mirandela, conforme 

proposto.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Tudo que sejam Medidas Excecionais de Apoio Sanitário, Económico e Social, por forma a mitigar os prejuízos junto das 

populações e das empresas, Senhora Presidente, nós valorizamos e são de extrema importância e esperamos que elas sejam efetivas 

mesmo para mitigar os prejuízos das pessoas e das empresas. 

Outra coisa que lhe peço Senhora Presidente, é que não faça demagogia nos números, aprovou uma primeira Proposta de 2,5 

milhões de euros, eu já tive acesso ao Relatório e a Senhora Presidente não gasta 2,5 milhões de euros, vai em 1 milhão e 300 mil 

euros e algumas das rubricas são pura e simplesmente inventadas, 2.5 milhões de euros na primeira Proposta, mais 2 milhões de 

euros nesta Proposta, são 4,5 milhões de euros de verbas para mitigar os prejuízos da pandemia. 

Senhora Presidente, não seja demagoga, porque ninguém acredita e se porventura são as eleições que a levam a ter esta postura 

exagerada nos números. Senhora Presidente, por favor, o meu Partido tem-se portado muito bem, não tem feito oposição ao abrigo 

da Covid-19, mas os Relatórios finais são objeto de análise por parte da minha Bancada. 

Senhora Presidente, ninguém acredita nos 4,5 milhões de euros que a Senhora Presidente vai gastar na Covid-19. Só para dar um 

exemplo, a dívida a fornecedores na primeira Proposta, no Relatório que já tive acesso a rubrica está em branco, quer dizer que 

inventamos milhões e depois acabam-se por gastar tostões! Se não forem precisos, melhor assim, é sinal que Mirandela tem 

passado ao lado da crise, outra coisa é a população de Mirandela estar a precisar, o dinheiro estar devidamente cabimentado, o 

dinheiro não chegar a quem precisa de facto e a Senhora Presidente também não o faz chegar, porque não o quer gastar, porque os 

números estão altamente mascarados. 

Peço-lhe Senhora Presidente que não faça demagogia, não faça conferências de imprensa, sob pena de o meu Partido vir a fazer 

declarações públicas contra números nos quais não acreditamos. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal RUI PACHECO (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Eu vou ser bastante breve, porque logicamente que esta Proposta não tem outra forma de ser vista, que não de uma forma positiva. 

Só querendo fazer aqui, já está mais do que esmiuçada todo este elencar de medidas, sejam elas de prevenção, de apoio à economia, 

que bem precisa, como do apoio às famílias. 

Eu quero só ressalvar aqui duas ou três pequenas coisas, esta Proposta foi elaborada há cerca de um mês, mas infelizmente nós não 

estamos prestes a terminar este período pandémico que estamos a atravessar, há aqui algumas medidas que estão elencadas, que são 

referentes até março, que eu acredito que será de prever que possam ser alongadas, para fazer o combate mais algum tempo. 

Nós tivemos de facto aqui uma série de medidas, que pequenos apontamentos às vezes financeiros, que eu acho que fazem a 

diferença no dia-a-dia das pessoas de uma forma muito grande e o Senhor Deputado Paulo Pinto falou agora, o PSD fala e tem tido 

efetivamente um comportamento muito decente em relação à Covid-19, mas faz, obviamente, combate político com algumas coisas 

e eu quero aqui também lembrar que, o facto de o ciclo eleitoral se estar a aproximar não faz com que os Partidos que governam se 

abstenham, ou que tenham de se abster de o fazer, ou seja, não podíamos chegar a um ano antes das eleições e dizer assim: a partir 

de agora não se faz nada. Sob pena das Oposições criarem sempre aqui a narrativa do suposto eleitoralismo. 

Eu acho que devemos ver esta Proposta como uma proposta positiva, como uma proposta muito lógica e não pensarmos que tudo o 

que se faça agora, seja única e exclusivamente de caráter eleitoralista. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse:  

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente a estas Medidas Excecionais de Apoio Sanitário, Económico e Social, que vêm a ratificar uma vez que já estão 

implementadas no âmbito da Câmara Municipal, temos divididas em três secções, as medidas de prevenção e contenção à 

propagação da pandemia, as medidas suplementares de apoio à economia local e as medidas de apoio às famílias. 

Relativamente aos números posso dizer que, neste momento todos vivemos uma situação difícil, pandémica e a organização dos 

serviços é difícil, desde as pessoas que estão em regime espelho, aos funcionários dos Serviços Operacionais que estão a trabalhar 

uma semana para não haver contaminação acabam por fazer horários distintos, até à questão da possibilidade de estarem muitas 

pessoas em teletrabalho, os custos com a pandemia são muito superiores áquilo que nós imaginamos, tanto pelo lado da receita, 

como pelo lado da despesa. A despesa com equipamentos de proteção individual, com todos os apoios diretos e indiretos que 

podem ser contabilizadas da Câmara Municipal, são muito maiores do que muitas vezes são espelhadas. 

Todas as disponibilidades que a Câmara tem dado e o aumento que fez no apoio social, é fundamental para não entrarmos em 

situações de pobreza com dificuldades alimentares e temos de facto muitas famílias que estão a passar dificuldades acrescidas 

nestes tempos de pandemia. 

Nós sabemos que estamos com os números que englobam o aumento da despesa e a diminuição da receita que é inimaginável, 

porquê? Porque os números que nós apontamos, por exemplo, no tratamento dos jardins, neste momento e como aconteceu na 

primeira vaga, vocês puderam ver os jardins com os serviços mínimos, a limpeza de ruas e portanto, vai haver uma fase em que 
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temos um plano de recuperação para ter mais força ativa para conseguirmos resolver os problemas que entretanto aconteceram, mas 

eu julgo que, tudo aquilo que nós estamos a gastar não é um gasto. É um investimento, é um investimento e, por ser um 

investimento, acho que todos devemos ter a perceção de que os números são o que são, os factos e a Câmara Municipal no que diz 

respeito à Covid-19, digo-vos sinceramente, tem estado a implementar uma série de ações de apoio que têm sido elogiadas por 

outros Municípios e alguns até nos pedem contactos das plataformas que nós implementamos e claro, nós estamos a verificar é que, 

muitos da nossa força ativa, dos recursos humanos estão envolvidos na pandemia, mas há outros funcionários que estão em casa, 

uns em teletrabalho, outros em regime espelho. 

O custo social da pandemia tem sido para além da crise sanitária e dos custos inerentes a qualquer crise, tem sido social e 

económica e estamos ainda na pandemia, vamos ver no pós Covid-19 e temos de estar cientes de que depois da pandemia vamos ter 

problemas acrescidos, problemas acrescidos na recuperação de empresas, problemas acrescidos na recuperação da saúde mental, 

muitos daqueles que hoje estão a ultrapassar muitas dificuldades e portanto, a sociedade vai mudar e o concelho de Mirandela, a 

Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, estamos todos empenhados em que corra o melhor possível. 

Por isso, Senhor Deputado Paulo Pinto, pode acusar de tudo este Executivo, que não está empenhado em apoiar o concelho, as 

famílias, as pessoas e as empresas na crise não pode acusar, porque de facto são factos, são evidências e estão implementadas e 

acreditem que este ritmo de trabalho, no que diz respeito às Declarações de Emergência, ao pronto-socorro de algumas famílias, 

tem sido conseguido também devido ao esforço de todos os colaboradores da Câmara Municipal. 

Relativamente à questão de ser eleitoralista, já ultrapassamos a fase de facto, de encontrar paralelos nas entradas das aldeias só no 

ano de eleições, neste mandato encontramos paralelos em muitos locais das aldeias, nos três anos em que estamos a governar, isso 

é verdade e estamos a contribuir para que em todo o mandato se vejam provas físicas do trabalho em infraestruturas que a Câmara 

Municipal em parceria e com o Protocolo com as Juntas de Freguesia conseguiu fazer nos últimos dois anos e espero, sinceramente 

que continuemos a trabalhar em conjunto, garantindo esta autonomia que as Freguesias conseguiram neste mandato. 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a Proposta de Medidas 

Excecionais de Apoio Sanitário, Económico e Social. 

 

4.9 - Proposta de Regulamento de Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao Fomento da Produção Pecuária 

do Município de Mirandela. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 28 de janeiro de 2021, que se transcreve: 
 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal o Regulamento de Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao 

Fomento da Produção Pecuária do Município de Mirandela, conforme proposto.” 
 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente da Câmara, aleluia! É um regulamento que regulamenta o apoio à área pecuária. Seja bem-vinda esta proposta. 

Peca por ser tardia. 

Senhora Presidente, vi que as associações locais participaram, foram auscultadas na discussão pública, não sei é como é que não 

conseguiu a tempo e horas fazer um regulamento sobre a pecuária com o mel. A apicultura ficou de fora, mas também diz aqui que 

está aberta já a contactos e a negociações para que proximamente este regulamento venha a ser revisto. O que é que faltou Senhora 

Presidente? 

Um regulamento em que não foram previstas todas as áreas da pecuária e todas as associações? Está aqui associação de apicultura 

do mel a reclamar porque é que não estão dentro deste regulamento, sob pena de ficarem mais algum tempo privados de algum 

subsídio da Câmara Municipal de Mirandela. 

Tive oportunidade de ver o documento que a Dr.ª Cristina Passas elaborou, que explica muito bem a dimensão do mel no distrito, 

sabemos que não tem escala, mas queriam igualmente ter oportunidades conjuntamente com os outros produtores da área pecuária. 

Essa é uma pergunta. Porque é que o mel está fora? 

A outra questão, Senhora Presidente, há aqui uma associação que diz que os produtores de pecuária não são todos iguais e propõe a 

diferenciação do subsídio. Um produtor que tenha mais de 100 cabeças tem tal dimensão que não precisa de tanto subsídio como 

um produtor que tenha menos de 100 cabeças. 

A Senhora Presidente neste regulamento, eu não consegui ver, diferenciou este pedido desta associação? Se o fez, muito bem, se 

não o fez, por que razão? 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JORGE HUMBERTO (CDU) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

A CDU vê esta proposta como sendo positiva, mas não podemos branquear a situação que nos trouxe aqui.  

Isto demonstra a realidade nua e crua daquilo que tem sido feito ao nosso País, em particular a esta região. Ao longo destes últimos 

40 anos, os direitos fundamentais subtraídos aos transmontanos que agravam as suas condições de vida e da vida que levam, não 

tendo como causa o território, mas sim as opções pelas políticas de direita que PSD, CDS e PS tomaram e tomam, é sim, causa 

funda do agravamento das desigualdades e das assimetrias regionais. 

Senhores Deputados, Senhora Presidente, 
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Foi-nos subtraído o direito à mobilidade. Foi-nos subtraído o direito à saúde. Foi-nos subtraído o direito à educação. Foi-nos 

subtraído o direito à proteção social. Foi subtraído o direito a serviços públicos de qualidade. Foi subtraído o direito ao 

desenvolvimento económico. Foi subtraído o direito ao progresso social. E agora espantam-se: Não há gente no interior! E com 

isso multiplicam os programas, onde este está incluído. O programa de coesão territorial, as unidades de valorização do interior, os 

movimentos pelo interior, os agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial. Ou seja, isto tudo para branquear aquilo que tinha 

que ser realmente a política nacional de defesa dos interesses do nosso povo e do nosso país. 

O grave défice dermográfico com que o país está confrontado e de que esta região é ilustrativo exemplo, é o resultado de uma 

política que, sem ir mais longe, entre 2009 e 2015 e apenas nos 12 concelhos do distrito de Bragança, encerrou 24 Escolas, 

encerrou 32% de estabelecimentos de ensino do pré-escolar, ou seja, 40 dos 125 existentes e destes 39 eram públicos. Entre 2009 e 

2017 o número de escolas de ensino superior, 2 em Macedo de Cavaleiros, 1 em Mirandela, 1 em Bragança e 1 em Miranda do 

Douro. Sr. Presidente, os dados conhecidos e oficiais dizem-nos por exemplo que entre 1989 e 2009, 25 mil hectares de batata 

passaram para 11 mil, 44 mil hectares de centeio passaram a 29 mil, no trigo a redução foi de 2/3, na vinha desapareceram mais de 

20 mil hectares, o número de bovinos reduziu 2/3, de cabras mais de 50% e de vacas leiteiras a redução foi de 10 mil cabeças. E 

pasme-se, o seu governo, Senhora Presidente, com os mesmos de sempre – e eu tenho que dizê-lo aqui frontalmente – o PSD e o 

PAN, a pretexto de defender o ambiente, aprovou a intenção de reduzir a produção de bovinos em 30%. 

Hoje, mais de 30 anos passados sobre a inserção do País no processo de integração capitalista da União Europeia e 20 anos sobre a 

adesão ao euro, os resultados estão à vista: Portugal está mais pobre, com taxas de crescimento residuais, desemprego estrutural e 

défices incomportáveis (alimentar, energético). Os constrangimentos impostos pela UE e pelo euro, ao serviço dos grandes 

monopólios e potências europeias, não permitem alterações de fundo a esta situação se não vejamos: 

* Desde a entrada de Portugal na CEE, a indústria passou de responsável por 27% da riqueza criada para apenas 13%; 

* Por dia, Portugal recebe menos 10 milhões de euros de fundos da União Europeia, mas paga 20 milhões de euros de juros da 

dívida; 

* A privatização e a entrega ao capital estrangeiro de empresas e sectores estratégicos fizeram sair do País, só no primeiro semestre 

de 2018, mais de 17 mil milhões de euros em dividendos; e o Senhor Deputado Paulo Pinto vem-me falar das barragens, já lá 

vamos; 

* Temos a 3.ª maior Zona Económica Exclusiva da EU e Importamos70% do peixe que consumimos; 

* Desde a nossa entrada na CEE (1986) foi destruída 56% da nossa frota pesqueira. 

Nos 33 anos da PAC (Política Agrícola Comum), e 40 anos de políticas de Direita: 

* Perdemos mais de 400 mil explorações agrícolas e 550 mil postos de trabalho agrícolas, pessoas que trabalhavam no campo, com 

graves consequências no défice da balança agroalimentar, no abandono do mundo rural e na dimensão dos incêndios; 

* Desde a adesão ao euro, foram abandonados700 mil hectares de produções agrícolas; 

* O PIB Agrícola desceu de cerca de 8% para 2.5%; 

* Desde a adesão ao euro a nossa dívida pública passou de 50% para cerca de 200% do PIB. 

Há muito que o PCP e os seus aliados da CDU afirmam que o país precisa de se libertar das amarras que condicionam o seu 

desenvolvimento. A defesa do mundo Rural e da pequena e média agricultura familiar, exigem outra política. 

Uma política que garanta: 

* Escoamento da produção a preços justos, a começar pela aquisição, pelos serviços do estado de produtos nacionais; 

* Medidas de apoio à agricultura familiar com a implementação prática do seu estatuto, no plano fiscal e no apoio a investimentos; 

* Redução dos custos de produção, combustíveis pesticidas, sementes e adubos; 

* Combate a ditadura dos gigantes da grande distribuição, fiscalizando as importações. 

Agora aquilo que mais importa para a discussão que temos aqui, o que é que tem sido a PAC? A PAC tem que ser feita desta 

forma: 

* Defenda a soberania alimentar de cada país e do seu povo; 

* Assegure o equilíbrio e a justiça das ajudas entre países, produções, produtores e regiões; 

* Assegure ajudas ligadas a produção e preferencialmente para a agricultura familiar. 

Ouvi há pouco o Senhor Deputado Paulo Pinto falar na diferenciação que hoje até a Câmara Municipal já consegue fazer na 

atribuição deste pequeno subsídio, que é uma “esmola”, porque quer queiramos, quer não, o principal das ajudas com que nós nos 

confrontamos e os nossos agrícolas não é aqui que se discute. Não é a Câmara Municipal de Mirandela nem qualquer outra Câmara 

do país que tem de dar apoio aos seus produtores, são as políticas nacionais, são aquilo que os Deputados quer do Partido 

Comunista Português, do PSD, do CDS, do Parlamento Europeu defendem. E é aquilo que não têm feito. Não têm defendido a 

política agrícola nacional. Porquê? Porque apoiam aquilo que estávamos aqui a discutir, a dimensão do país, as regiões e os 

produtores. 

É aqui que está a confrontação daquilo que eu disse há pouco. O Senhor Deputado Paulo Pinto perguntou à Senhora Presidente: 

Vai ajudar aqueles que têm mais de 100 cabeças ou aqueles que têm cinco? Está aqui o critério dito. 

Quando nós andamos de mão estendida a pedir “migalhas” a uma Câmara Municipal para apoiar aquilo que é um direito nosso, na 

defesa dos nossos interesses, da nossa região à Câmara Municipal, seja a de Mirandela, seja a de Bragança, seja outra, é porque 

algo vai mal neste país, meus senhores. É pena que os senhores não se apercebam disto e fiquem sujeitos às contradições que os 

vossos Partidos quer no Plano Nacional, na Assembleia da República, quer no Plano do Parlamento Europeu, o papel que 

desempenham. 
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Em vez de defenderem os interesses dos trabalhadores, do povo, dos agricultores, da produção nacional, não, submetem-se ao 

interesse, daquilo que dizia o Senhor Deputado há pouco, do materialismo e ficamos aqui a olhar uns para os outros à espera que 

haja subsídio da Câmara Municipal, que uma Câmara Municipal há de esperar que haja um subsídio do Estado para fazer face às 

dificuldades que são de todos. 

Não é aqui que se luta, é no nosso Parlamento e no Parlamento Europeu. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO AFONSO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Vou ser bastante conciso, era só no sentido de perceber algumas questões, nomeadamente algumas já foram colocadas pelo Senhor 

Deputado Paulo Pinto. 

Perceber porquê a limitação deste regulamento de apoio só a bovinos, ovinos e caprinos. 

Tendo principal importância a produção suína, como componente do caderno de encargos da Alheira de Mirandela, como sabemos, 

50% de carne bísara tem que ser colocada no fabrico da Alheira de Mirandela, porquê não haver também a integração da 

suinicultura além de outras, como a exploração aviária, a cunicultura, entre outras, nomeadamente a apicultura. 

Outra questão que também gostaria de frisar é o porquê de não haver aqui uma diferenciação de acordo com a escala e dimensão da 

exploração agropecuária, aliás, como foi o contributo da Associação Serrana, em que sabemos perfeitamente que a sustentabilidade 

económico-financeira de uma exploração com mais de 100 cabeças é totalmente diferente de uma exploração que tem menos 10, 20 

ou 30 cabeças de animais vivos. 

Outra questão que também gostaria de colocar e que também penso que era o espírito que está no preâmbulo deste regulamento, 

que seria ajudar e incentivar jovens a abraçarem esta iniciativa, esta atividade profissional, não vejo aqui qualquer tipo de 

majoração, quer para a iniciação em termos de exploração agropecuária nem para jovens que abracem este ramo de atividade. 

Outro ponto que também acho que é de relevo é haver uma majoração para a perpetuação e a manutenção das nossas raças 

autóctones. Como bem sabemos, devido a índices de rendimento maior de outras raças, há um detrimento de utilização de raças 

autóctones em favorecimento de outras raças, resultado de melhoramento animal que têm índices de compressão maiores e, por 

isso, o rendimento em termos finais produtivos muito maiores do que as nossas raças autóctones, por exemplo, a Churra da Terra 

Quente e outras raças. 

 

---------- A Senhora Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador CRISTINA PASSAS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Em relação a este regulamento gostaria apenas de referir que sim, a Associação do Apicultores, pese embora já depois do período 

orçamental e depois de termos sido novamente convidados a nos pronunciar sobre o regulamento, registou que de facto considerava 

que a apicultura, sendo ela uma atividade agropecuária, de preponderante relevância para o nosso concelho. 

Posto isto, lida e entendida a explicação que foi aportada a esta proposta, é para comunicar, em primeira mão, pese embora ainda 

não tenha falado com o Senhor Presidente José Domingos, vamos contrapor a proposta que fizermos, vamos voltar a pedir 

conversações sobre este assunto e vamos depois, obviamente eu vou votar favoravelmente, porque considero que, quer o Conselho 

Municipal de Agricultura, que se está a dar um grande passo, quer este apoio, embora seja considerado micro, mas este apoio para a 

atividade agropecuária é importantíssimo e obviamente que nós vamos fazer uma contraproposta e vamos pedir depois uma revisão 

ao regulamento. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse:  

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Vou responder no seu todo às questões que foram colocadas e dizer que em matéria de apoio pecuário no nosso concelho, a Câmara 

Municipal tem agora um importante instrumento, o Regulamento de Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao Fomento da 

Produção Pecuária do Município de Mirandela. 

Este regulamento, conforme foi aprovado em Assembleia Municipal o Orçamento de 2021, prevê um montante de 30 mil euros, 

por isso, está orçamentado para o ano de 2021 este valor. 

Entretanto, na consulta houve alguns contributos, a Cooperativa dos Produtores de Mel da Terra Quente e Frutos Secos que 

solicitou a inclusão de uma ajuda financeira de 3,4 € por colónia, o que iria totalizar só para esta atividade um encargo anual de 

aproximadamente 58.500,00 € que, só por si, é um valor superior ao dobro do previsto inicialmente para os pequenos e grandes 

ruminantes. 

Também dizer-vos que pelos agrupamentos de defesa sanitária à atividade, nas reuniões que tivemos, a apicultura nunca foi 

referida. Claro que a reunião foi sempre na ótica da produção pecuária de pequenos e grandes ruminantes e este projeto de 

regulamento, que foi submetido a consulta pública não contemplava de facto a atividade apícola. 

Por fim, dizer que isto não é substituto dos apoios estatais do Ministério da Agricultura. A Câmara Municipal tem aqui um 

instrumento para apoiar os agricultores de bovinos e pequenos ruminantes, porque constatamos que existem já em outros concelhos 

que têm uma forte apetência agrícola e temos aqui a maior associação de caprinicultores portuguesa. 

Pese embora poder ser melhorado, este é um passo importante, ter um regulamento de apoio à produção pecuária, portanto, estava 

tudo preparado para ser incluído somente as explorações de grandes e pequenos ruminantes. 

Relativamente à dimensão pecuária, a verdade é que, por exemplo, nos pequenos ruminantes temos um grande variabilidade do 

efetivo, ou seja, faz com que qualquer produtor em vez de ter 100, compre mais uma e passa a ter ao contrário, que vocês sabem 

que em relação à identificação animal e quem é desta área sabe perfeitamente que tira uma, duas, três ou dez e passaria rapidamente 

a ter 90 e teria essa majoração. Isso é uma limitação. 
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Por outro lado, os jovens agricultores têm outros apoios, estou a responder ao Senhor Deputado Paulo Afonso. Relativamente aos 

jovens agricultores já têm os outros apoios nacionais e em relação à majoração de raças autóctones tem de facto uma majoração de 

20% relativamente ao valor pago por animal. 

Quanto a esta questão, é com muito agrado que vejo este regulamento e eu sou desta área, mas reconheço as dificuldades em que 

muitos produtores pecuários vivem e que têm nesta atividade a sua principal fonte de rendimento. 

Aquilo que posso dizer é que uma das questões que eu acho que é de extrema justiça é que sejam agricultores e empresários 

agrícolas em que tenham esta atividade não complementar, mas como principal atividade de fonte de rendimento, porque senão 

estamos a introduzir apoios a atividades complementares de rendimento e parece-me de extrema injustiça para aqueles que mais 

precisam. Por isso, acredito que pode evoluir, deve melhorar, mas é um importante passo para o fomento e para a agricultura do 

nosso concelho. 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Regulamento de 

Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao Fomento da Produção Pecuária do Município de 

Mirandela. 

 

4.10 – I Alteração Permutativa ao Orçamento. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 11 de fevereiro de 2021, que se transcreve: 

 

“A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Submeter este documento à apreciação da Assembleia Municipal” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal HUMBERTO CORDEIRO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Tenho umas dúvidas relativamente a esta questão, porque daquilo que li parece-me mais, digamos, algo que tem a ver com alguma 

contabilidade criativa, porque querer transformar despesas correntes em despesas de investimento, confesso que tenho muita 

dificuldade em perceber isso. 

O problema que está aqui é que as despesas são despesas correntes, mas depois há de constar na contabilidade ou das contas de 

abril 2022 como despesas de investimento. 

Foi isso que percebi deste documento. 

Porquê? Porque provavelmente, nesta altura do “campeonato”, o Executivo é capaz de estar a ter despesas correntes, como sabem, 

são sempre despesas que não têm produtividade, as de investimento é que são os verdadeiros investimentos para promover o 

crescimento e o desenvolvimento do nosso concelho, por isso, querem equilibrar a balança. Ou seja, que haja um certo equilíbrio 

entre as despesas correntes e as despesas de capital, transformando as tais despesas correntes em despesas de capital. 

Queria que me explicassem isso, porque realmente fiquei com essa ideia de que esta revisão é, no fundo, o que pretende. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse:  

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente a esta alteração permutativa ao orçamento, deve-se única e exclusivamente a um parecer que está inscrito na 

informação da Chefe de Divisão de Administração Geral em que foi solicitado. Como todos sabemos, foram cedidos pela entidade 

Águas do Norte os créditos ao BEI – Banco Europeu de Investimentos. Esta é uma instituição financeira com sede no Luxemburgo 

e fizemos o contrato de cessão de créditos em 06 de agosto de 2020. 

Este valor de 1.925.542,53 € tinha que estar inscrito no regime contabilístico como uma receita. Por isso, a inclusão dessa receita 

face ao esclarecimento da comissão normalizadora da contabilidade que fizéssemos esta correção no Orçamento para 2021. 

Esta alteração orçamental permutativa nos valores referidos era uma obrigatoriedade de correção orçamental que temos de deliberar 

na Assembleia Municipal. 

Não sei se expliquei, se vale a pena uma explicação técnica mais afincada desta I Alteração Orçamental. 

Foi uma obrigação legal fazer a atualização do BEI. 

Não sei se se recordam, aprovamos aqui a cessão de créditos. Nós temos uma dívida com as Águas do Norte já de há muitos anos 

de 1.900.000.00 €. Fizemos um contrato de cessão de créditos com o Banco Europeu de Investimentos, que foi aprovado e neste 

momento temos que incluir estes quase 2 milhões de euros como receita nas nossas contas. 

Em ternos muito simplistas foi isto que aconteceu. 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

4.11 - Proposta Designação de Fiscal Único para o mandato 2020/2021 – “AIN – Agro Industrial do Nordeste, 

EIM, S.A.”. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 11 de fevereiro de 2021, que se transcreve: 
 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar apresentar à Assembleia Municipal 

de Mirandela, para sua votação, nos termos do disposto no artigo 26.º, n.º 3, da Lei n.º 50/2012, 
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de 31 de agosto, na sua atual redação, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a designação de Tiago 

Licínio da Costa Romeiro da Rocha, representante legal de PKF e Associados, SROC, Lda., 

contribuinte n.º 202654460, com sede na Rua de Pinho Leal, 18, R/C Dt.º, 4150-630 Porto, como 

Fiscal Único para o biénio de 2020/2021 da “AIN – Agro Industrial do Nordeste, EIM, S.A.”, 

conforme proposto.” 
 

---------- O Senhor Deputado Municipal NUNO MAGALHÃES (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Ultimamente passamos estas Assembleias a discutir a Lei n.º 50 e, mais uma vez, aqui estamos nós a falar da Lei n.º 50, que é a 

obrigação que nos dá ter esta questão do Fiscal Único. 

Até aqui nada contra a situação, está tudo normal, tenho apenas algumas questões que gostava de fazer. 

Sendo esta uma despesa pública, o Fiscal Único embora tenha que ser designado, acaba por nos estar a fazer a prestação de um 

serviço, estão bem definidas as suas competências também nessa Lei e a pergunta que eu queria fazer é: Estando a AIN enquadrada 

naquilo que é a contratação pública, quais foram as entidades convidadas? Como é que selecionamos este senhor? Qual foi o 

procedimento concursal adotado? E também gostávamos de saber o valor que está aqui em causa no pagamento das retribuições a 

que o ROC terá direito? 

Outra questão que gostava de lançar aqui nesta Assembleia, não se prende necessariamente com algo que esteja no nosso âmbito, 

mas, sim, na questão da própria Lei e daquilo que sucede na nossa situação. 

A Lei diz-nos que tem de ser o órgão deliberativo da entidade participante a fazer esta designação. No caso da AIN, existem duas 

entidades participantes – a Câmara de Mirandela e a Câmara de Vila Flor – e ambas terão que fazer essa designação do Fiscal 

Único. 

Por acaso tive essa curiosidade e vi que Vila Flor também vai fazer essa designação. A questão que coloco e que me levantou 

algumas dúvidas é se efetivamente pode, no limite, acontecer uma situação em que a Câmara de Mirandela designa um Fiscal 

Único e a Câmara de Vila Flor designa outro. Não tive acesso à documentação, mas aqui compreendo que não é um problema da 

Câmara Municipal, mas acho que é algo que, se calhar, a própria Lei n.º 50 não prevê tão bem. 

Gostava de levantar esta questão e ver qual é o entendimento da Câmara Municipal sobre esta situação. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse:  

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradeço a questão. A designação do Fiscal Único é de facto obrigatória, sob proposta do Conselho de Administração. Portanto, 

esta última questão que o Senhor Deputado Nuno Magalhães colocou não tem razão de ser, porque de facto o Conselho de 

Administração reuniu e fez as propostas às respetivas Câmaras e Assembleias Municipais. 

O Fiscal Único foi aquele que foi contratualizado, neste caso, por um ajuste direto, uma vez que o valor é de 2.400,00 € por ano. 

Foi um procedimento administrativo que foi feito na Agro-Industrial do Nordeste. 

Dizer-vos que quer a AIN, quer o Matadouro Industrial do Cachão estão, neste momento, num processo de fusão, ou seja, já temos 

um relatório preparado para que haja a fusão das duas empresas. No entanto, neste caso, o contrato do Fiscal Único é individual, 

quer para a AIN, quer para o MIC. 

Estas duas empresas, neste caso, intermunicipais, são obrigadas a cumprir o código de contratação pública. Há muitos anos que isso 

no Matadouro e na AIN não acontece. Portanto, neste momento, estamos a fazer e já há algum tempo que se está a fazer a 

regularização de todos os procedimentos administrativos, bem como o Metropolitano Ligeiro de Mirandela que também é uma 

empresa municipal e que também é obrigada a cumprir o código dos contratos públicos. 

Julgo que respondi às questões levantadas. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal NUNO MAGALHÃES (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Houve outra questão que não coloquei. É o facto de fazermos esta designação para dois anos. Aqui diz 2020-2021 e só estamos a 

fazer a sua designação em 2021. Gostávamos de perceber também porquê. 

A questão do procedimento contratual, por isso também o questionei, através de um ajuste direto simplificado, depreendo eu, tendo 

em conta o valor, o contrato só tem a duração de um ano. Será feito um novo ajuste direto no ano seguinte? 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse:  

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Esta proposta de designação de Fiscal único, como sabem, o Fiscal Único trabalha em 2021 para certificar as contas de 2020. 

Em relação a esta situação, como disse, estando a AIN e o MIC obrigados a respeitar o CCP, o ano passado não houve a designação 

do Fiscal Único e estamos a designar neste momento para os dois anos, reportando aos anos de 2020 e 2021. 

A nossa proposta vem nesta sequência, porque neste momento a AIN é uma entidade reclassificada, ou seja, é uma entidade que é 

obrigada a implementar o SNC-AP, sendo uma empresa intermunicipal. Nem o MIC nem o Metropolitano Ligeiro de Mirandela 

são uma entidade reclassificada. 

O Metropolitano Ligeiro de Mirandela é por um ano – 2021. Em relação a este, por exemplo, existe uma situação bastante 

complicada que diz respeito aos mandatos. Os estatutos da Metro impõem que os mandatos sejam de três anos e deveriam ser 

coincidentes com os mandatos autárquicos. 
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Em relação à AIN e ao MIC já houve uma revisão estatutária que fez com que a eleição dos órgãos sociais fosse correspondente 

aos mandatos autárquicos. 

Relativamente ao Metropolitano Ligeiro de Mirandela, tivemos que eleger os órgãos sociais agora, quando deviam fazer coincidir 

com as eleições autárquicas, uma vez que nós somos, neste caso, acho que foi a primeira vez que os Presidentes de Câmara são do 

Conselho de Administração da AIN e do MIC, não era assim no passado, neste momento é assim, com tudo de bom e de mau que 

isso tem. 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 49 votos a favor e uma abstenção, aprovar 

a designação de Tiago Licínio da Costa Romeiro da Rocha, representante legal de PKF e 

Associados, SROC, Lda., como Fiscal Único para o biénio de 2020/2021 da “AIN – Agro 

Industrial do Nordeste, EIM, S.A.”. 

 

4.12 - Proposta Designação de Fiscal Único para o mandato 2020/2021 – “Matadouro Industrial do Cachão, 

EIM, S.A.”. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 11 de fevereiro de 2021, que se transcreve: 
 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar apresentar à Assembleia Municipal 

de Mirandela, para sua votação, nos termos do disposto no artigo 26.º, n.º 3, da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto, na sua atual redação, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a designação de Tiago 

Licínio da Costa Romeiro da Rocha, representante legal de PKF e Associados, SROC, Lda., 

contribuinte n.º 202654460, com sede na Rua de Pinho Leal, 18, R/C Dt.º, 4150-630 Porto, como 

Fiscal Único para o biénio de 2020/2021 do “Matadouro Industrial do Cachão, EIM, S.A.”, 

conforme proposto.” 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 49 votos a favor e uma abstenção, aprovar 

a designação de Tiago Licínio da Costa Romeiro da Rocha, representante legal de PKF e 

Associados, SROC, Lda., como Fiscal Único para o biénio de 2020/2021 do “Matadouro 

Industrial do Cachão, EIM, S.A.”. 
 

4.13 - Proposta Designação de Fiscal Único para o ano económico de 2021 – “Metropolitano Ligeiro de 

Mirandela, SA”. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 18 de fevereiro de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar apresentar à Assembleia Municipal 

de Mirandela, para sua votação, nos termos do disposto no artigo 26.º, n.º 3, da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto, na sua atual redação, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, por ser sua competência, a 

designação de António Fernando Ledo de Matos, contribuinte n.º 144315157, com sede na 

Avenida D. Dinis, n.º 25, 2.º, 5000-600 Vila Real, como Fiscal Único para o ano económico de 

2021 da “Metropolitano Ligeiro de Mirandela, SA”, conforme proposto.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Aqui há uma coisa que passou, porque o Fiscal da PKF, os dois, assinaram a folha, mas o Fiscal do Metropolitano Ligeiro de 

Mirandela não. Isto é inválido. Isto não se pode aprovar. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse:  

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Já enviou a declaração assinada. 

Ele enviou o e-mail, eu disse-lhe que nós não íamos trazer à Assembleia Municipal um e-mail e, por isso, enviou a declaração 

assinada em suporte digital e já chegou via correio. 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a designação de António 

Fernando Ledo de Matos, como Fiscal Único para o ano económico de 2021 da “Metropolitano 

Ligeiro de Mirandela, SA”. 

 

4.14 - Proposta de Minuta de Protocolo entre o Município e a Fundação INATEL. 
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---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 18 de fevereiro de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar submeter à deliberação da 

Assembleia Municipal a celebração do Protocolo entre o Município e a Fundação INATEL, 

conforme proposto.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Por Mirandela, tudo. 

Acho que aquilo que vai fazer já devia estar feito há muito tempo. 

Eu sou uma pessoa com uma sensibilidade em termos urbanísticos, que este edifício onde estamos é um “escarro” para a Cidade de 

Mirandela. 

Ainda bem que arranjou uma alternativa para a reabilitação/requalificação deste edifício. 

Penso que é uma atitude louvável da sua parte, não estou aqui a dizer isto com retórica, estou a fazer aqui um discurso de 

manifestação e regozijo para a minha terra. 

A minha terra está em primeiro lugar, sempre esteve e sempre estará. 

Portanto, os 148 mil euros acho eu que é o valor que a Senhora Presidente e com a forma como fez o contrato com a INATEL, acho 

que é um contrato confortável para o Município, pagar uma renda de 1.500,00 € mensais. Se isso se consumar, é uma boa aposta 

para Mirandela. 

Este edifício foi feito no tempo de Marcelo Lago. Quem deu o dinheiro para este edifício foi o antigo Ministro da Administração 

Interna – que hoje acho que já não está no PSD, já se reformou – que esteve no Parlamento Europeu e que doou o edifício através 

da INATEL à Câmara Municipal com contrapartidas para aqui se praticar desporto. 

Foi essa a situação que aconteceu há uma infinidade de anos e agora, finalmente, vamos ter a requalificação deste edifício. Bem-

haja. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal RUI PACHECO (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Vou ser breve e estou maioritariamente de acordo com o que foi dito anteriormente pelo Senhor Deputado António Figueiredo. 

Acho que isto vem colmatar um défice que temos e a necessidade de requalificar este pavilhão. Recordo-me perfeitamente do dia 

em que este pavilhão foi, pelo menos, publicamente usado pela primeira vez. Foi numa Gala de Kickboxing, se não me falha a 

memória. Era bastante pequeno, mas tenho memória disso. Sem vidros, um frio terrível, muito pior do que o que está hoje ou, 

presumo eu, do que tenha estado em dezembro na Assembleia Municipal. 

De facto, em Mirandela temos a necessidade de um equipamento desportivo melhor. Este é o único pavilhão público, se assim 

podemos chamar, temos uma necessidade de um equipamento desportivo melhor, mais polivalente e que permita atrair não só 

eventos desportivos, como também outro tipo de eventos, feiras, congressos, certames ou congressos de outro cariz. 

Também há necessidade de regulamentar um problema que já vinha de trás, uma situação com dívidas que já vinha de trás e há 

necessidade de requalificar este existente e valorizar a extrema importância que este pavilhão tem para o desporto em Mirandela e 

para o apoio aos alunos até das escolas aqui tão próximas. 

Este protocolo, com este prazo de 10 anos, permite pensar e planificar todos estes problemas que temos para prever soluções 

futuras. Acho que é um protocolo celebrado por valores perfeitamente razoáveis que não trarão nenhum tipo de problema. 

O investimento de 144 mil euros, acaba por ser, com a negociação que foi feita, ainda menor dada a subtração da dívida. 

Portanto, da nossa parte, só podemos louvar este protocolo e bem-haja, mais uma vez, pela celebração deste protocolo. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães ANTÓNIO MARTINS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

O protocolo refere uma dívida de 94.914,06 €. Pretendia saber qual é a origem da dívida. Como é que se atingiu o valor? 

Também percebo que o valor da obra que está estimado, obviamente ainda vai a concurso, poderá ficar em 153 mil euros com o 

IVA a 6% e fico aqui com duas dúvidas. O valor remanescente, o valor da dívida/o valor das obras serão cerca de 58 mil euros? 

Esse valor, digamos, será um crédito que vai ficar para a INATEL. Ou seja, a Câmara investe, a INATEL fica com o edifico 

recuperado, mas esse valor não vai ser usado para amortizar mensalidades. Ou seja, é um valor que está dado como adquirido que é 

troca por troca. Foi aquilo que entendi no protocolo. 

Depois, também registo que a Câmara durante 10 anos vai investir mais 180 mil euros em rendas, isto é, rendas mensais de 

1.500,00 € que vai pagar pelo uso, por ter o edifício. É isso Senhora Presidente? Queria que me esclarecesse isso, pois fiquei um 

pouco na dúvida. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal VIRGÍLIO TAVARES (CDS/PP) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Na verdade, aquilo que já foi dito eu corroboro. Só queria chamar a atenção para me regozijar com as palavras que o Senhor 

Deputado Rui Pacheco acabou de dizer, porque, finalmente, nesta Assembleia há alguém que me dá razão, quando eu nestes dois 

últimos orçamentos me abstive e disse que uma das razões era a falta de equipamentos deste género, não só para o desporto em 

Mirandela, mas também para as feiras e etc. 
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Obrigado, porque efetivamente penso que muita gente também concordará comigo que são essas obras estruturantes a que eu me 

referia e que não existem, o que é uma falha, para mim, que este Executivo tem em relação ao futuro de Mirandela. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse:  

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Muito rapidamente dizer que o valor de 1.500,00 € já é pago atualmente. Ou seja, no contrato com o INATEL que foi assinado e 

celebrado em janeiro de 2015 foi contratualizado o valor de 1.500,00 €. 

Existem dois funcionários no INATEL que estão sedeados neste pavilhão e, por isso, não houve alteração do valor. Portanto, não 

existem os 180 mil euros, porque já é o valor que está contratualizado desde janeiro de 2015. A responsabilidade de pagamento dos 

funcionários é do INATEL, o pavilhão é de facto do INATEL, o que nós negociamos, isto já anda a ser negociado há bastante 

tempo, ou seja, o primeiro contacto foi no início do ano passado ou até anterior, portanto, como o INATEL é uma fundação teve 

que ir a várias reuniões gerais, porque não sabíamos como é que a Câmara com um débito de 94.914,06 €, precisamente o débito 

destes 1.500,00 € mensais, poderíamos, no fundo, fazer obras com este valor e não estar a pagar dívida. 

Obviamente que há um investimento da Câmara de 58 mil euros, mas vamos ter um pavilhão com uma reabilitação que é o nosso 

uso, o INATEL não tem qualquer usufruto, é para o nosso desporto, é para a comunidade mirandelense e este piso já não tem as 

mínimas condições de segurança para a prática desportiva. Por isso, consideramos que, apesar de muito longa, foi uma boa 

negociação e estamos aqui a reverter dívida em investimento, no fundo é isto que se passou nesta negociação e estamos a investir 

os 153 mil euros em que a Câmara participa apenas uma parte, ou seja, cerca de 50 mil.  

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães ANTÓNIO MARTINS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

A Câmara faz um investimento de 153 mil euros, 94 mil desse dinheiro é para pagar uma dívida. Os outros 58 mil não podia ficar 

para rendas futuras para ser deduzido à renda? 

Quando falo em 180 mil euros, são 1.500,00 € mensais, obviamente a pagar em 12 meses a 10 anos. Dá 180 mil euros que a 

Câmara vai pagar em rendas. 

Se a Senhora Presidente coloca a questão que a origem desta dívida de 94 mil euros resulta principalmente das rendas, temos então 

aqui um problema de sustentabilidade deste investimento. 

Corremos o risco daqui a meia dúzia de anos voltar a ter esta dívida. 

A questão que estou a colocar, legítima da minha parte é: Estes 58 mil euros não podiam ser deduzidos às rendas futuras? 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse:  

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Posso esclarecer o seguinte: Nós tínhamos uma dívida com o INATEL e queremos fazer obras. Ou seja, queremos as duas 

situações. A Câmara Municipal nunca pagou as rendas de 2015 até 2021. Apesar de já andarmos a negociar isto há bastante tempo 

e termos previsto fazer o pagamento, mas temos o interesse em nada pagar para podermos fazer as obras. 

Obviamente que no futuro não conseguimos abater os 1.500,00 € de renda, porque já estamos a abater no passado e isso não nos foi 

autorizado. Entre não ter nada e ter tudo e termos que pagar os 94 mil euros mais os 153 mil euros das obras, consideramos que 

seria proveitoso para a Câmara fazer este protocolo no sentido de descontar o valor da dívida ao valor do investimento nas obras. 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 46 votos a favor e um voto contra, 

aprovar a celebração do Protocolo entre o Município e a Fundação INATEL. 

 

4.15 - Proposta de Regulamento de Estacionamento de Duração Limitada do Município de Mirandela. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 18 de fevereiro de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 - Aprovar o Regulamento de Estacionamento de Duração Limitada do Município de 

Mirandela; 

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

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Esta Proposta de Regulamento de Estacionamento de Duração Limitada do Município de Mirandela, tendo em conta as várias 

situações que a Senhora Presidente elenca no seu preâmbulo, que eu estive a ler, praticamente havia a necessidade de as retificar e 

eu concordo com esse ponto de vista seu. 

Mas excelência, também lhe digo, houve outras disposições em que as mesmas deveriam ser alteradas e ficaram exatamente iguais. 

Estive a fazer uma comparação entre o regulamento que ainda está em vigor e este regulamento e há ligeiras alterações. É evidente 

que isto não vai morrer por aqui e essas disposições vão ser cada vez mais alteradas. Também é certo que esta proposta de 

estacionamento não será a última, julgo eu. Já não estarei aqui, mas muitas pessoas vão estar aqui, eu vou-me despedir como toda a 

gente sabe disto, mas digo-lhe isto aqui com toda a verticalidade. 
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Eu trouxe uma vez, não sei se o Senhor Presidente da Assembleia se recorda, porque o Senhor foi muito severo para comigo e é por 

isso que às vezes há atritos sem necessidade nenhuma, foi muito severo mesmo e eu fiquei magoado com o Senhor e vou-lhe dizer. 

Eu trouxe uma proposta, um requerimento, entreguei-o ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, em que vários Técnicos 

estacionam os seus automóveis no adro da Igreja da Nossa Senhora da Encarnação. 

Eu passo lá e aquilo choca-me em termos visuais, em termos de elemento visual, em termos de elegibilidade visual. Acho que sua 

excelência devia pôr cobro a isso. 

Temos um adro de uma Igreja, temos uma Câmara Municipal e depois temos ali carros dos Técnicos a baterem uns nos outros à 

entrada. Há uns tempos fui a um funeral, tiveram que ir chamar a pessoa para tirar o carro na entrada principal da Igreja de Nossa 

Senhora da Encarnação. Não acho isso correto. 

O Senhor Presidente – ele é tempestivo comigo, não sei porquê – leu o requerimento para votar e disse, simplesmente, “Quem vota 

contra? Quem vota a favor? Acabou-se o requerimento.” Foi muito severo para comigo. Fiquei desgostoso da atitude que tomou em 

relação à minha pessoa. 

Uma cidade, isto já tem a ver com a minha “praia”, constrói-se com regras e memórias. Infelizmente, na nossa terra não sabem o 

que são memórias. Muita gente não sabe o que é isso e eu preocupo-me. Ainda há dias, não sei se Senhora Presidente viu, mandei-

lhe um e-mail de um edifício que o meu grande amigo Arquiteto Albino Mendo realizou junto ao antigo Snack Bar, que era do 

Mesquita e do pândego que existia lá ao fundo, que me recordo, aquele edifício era um edifício modernista 100%, era o melhor 

edifício que tínhamos em Mirandela, para mim. Como Arquiteto, para mim, e colegas meus que me eram aqui em Mirandela, 

tiraram várias fotografias ao edifício, porque era um exemplar de Arquitetura. Hoje, está um “mamarracho”. Hoje puseram pisos 

em cima de pisos. As pessoas não sabem ver a imagem da Cidade em Mirandela. Nunca houve um tratamento da imagem sobre a 

cidade e devia haver – já é uma coisa lunática minha, talvez – uma Comissão de Peritos como há na Câmara Municipal de Lisboa 

em que reúnem vários Arquitetos para verificar o impacto ambiental desse mesmo edifício. 

Fiz essa proposta, se a Senhora Presidente me está a ouvir, ao meu Partido. Tudo bem, aprovaram e meteram no caixote do lixo. 

Para que é que eu venho para aqui gastar o meu latim? Para nada. Porque as pessoas não sabem ver a Arquitetura. 

Mirandela está uma cidade desgraçada em termos de Arquitetura. E então em termos de reabilitação urbana, que não sabem fazer 

reabilitação urbana? 

A minha formação foi de oito anos e tive formação em reabilitação urbana e as pessoas aqui não sabem o que é reabilitação urbana. 

Pensam que reabilitação urbana é fazer qualquer coisa igual. Não é nada disso. Reabilitação Urbana é fazer aquilo que eu fiz, e toda 

a gente pode lá ir ver, nos serviços administrativos da Santa Casa da Misericórdia. Isso é que é reabilitação urbana. As paredes 

quase me caiam em cima e as paredes ficaram lá. Isso é que é reabilitação urbana, mas isso é evidente que traz custos, gasta-se 

dinheiro. 

Eu pedia à Senhora Presidente que tivesse um pouco mais de cuidado. 

A única pessoa ali na Câmara que conhece a cidade como as mãos é o Arquiteto Henrique Pereira e quando tiverem alguma 

dúvida, por favor, falem com ele. Peço por favor, falem com ele. 

Eu não quero o trabalho de Mirandela, estou a fazer um Hotel no Douro. Para que é que eu quero o trabalho de Mirandela? Eu não 

vivo do expediente de Mirandela e não quero mais trabalho, basta-me um trabalho por ano. Eu não levo 1.500,00 € como muitos 

levam. Eu com 1.500,00 € “ponho-os a andar da porta para fora”. Se querem trabalho com honestidade e garantia do meu trabalho, 

têm que o pagar, senão eu não faço nada. 

Senhora Presidente arranje uma Comissão Técnica. Eu poderei integrar essa Comissão Técnica. 

Fiz também aqui, no tempo do Dr. José Silvano, tipo um concurso para o melhor projeto de três em três anos. A Câmara dava um 

valor mínimo de 5.000,00 € para o melhor projeto, para incentivar a criatividade e o processo heurístico. É isso que se pretende 

para Mirandela senão não vamos ter cidade de jeito. 

Desculpem, já falei demais. É este o meu ponto de vista. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Mirandela VÍTOR CORREIA (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Analisando a Proposta de alteração ao Regulamento de Estacionamento de Duração Limitada do Município de Mirandela, verifica-

se com agrado a criação de mais duas zonas há muito reclamadas pelos comerciantes locais. Uma situada na zona dos táxis e outra 

na proximidade do auditório. Estas permitem uma rotatividade de estacionamento que possibilita a utilização de lugares por mais 

pessoas, incrementando as visitas aos comércios próximos, o que é uma nota muito positiva. 

Também com agrado, regista-se a tolerância de 15 minutos após o término do tempo identificado no dístico, o que permite que, 

ocorrendo um pequeno atraso no atendimento, possa não haver penalização. Eu sou testemunha disso, em frente aos CTT acontece 

muitas vezes isso. As pessoas quando já não iam a tempo tinham que pedir por favor que tirassem a multa. Já havia aqui um 

problema qualquer que não era bem entendido nem pelo fiscalizador, nem pela pessoa que era fiscalizada. Portanto, parabéns por 

esta nota, vai dar um bom jeito a toda a gente, a todos os utilizadores, que é para isso que estamos aqui, para servir os utilizadores. 

A questão de iniciar o período de ação às 9h30min e antecipar para as 18h30min também me parece adequado, que são dois 

períodos mortos, parece-me que é importante também. 

Isentar o pagamento das taxas aos veículos elétricos também me perece muito bem, acho que é importante, até como forma de 

incentivar a utilização de energia amiga do ambiente. 

Esta questão de alterar e não haver lugares fixos para as pessoas com mobilidade reduzida comprovada, também me parece que 

sim, que é uma boa nota, permite liberdade. As pessoas não têm que estar dependentes do lugar, embora aqui tenha ficado com uma 

dúvida. Eles podem estacionar em qualquer lugar, mas vai haver um lugar próprio para eles em cada uma das ruas ou mais que um, 

porque há ruas com alguma dimensão? É uma forma de permitir que haja algum lugar sempre para eles. 
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Também verifiquei que no que diz respeito às taxas anuais a pagar pelos adquirentes, dos dísticos, que não se consegue observar no 

regulamento o seu custo. Era importante pôr no regulamento qual é que é o custo anual desse dístico que as pessoas possam 

adquirir, quer os comerciantes, quer os residentes. 

Por fim, gostava de perguntar se está prevista a substituição dos atuais equipamentos, uma vez que estes que estão aqui já têm 

alguns anos e hoje há tecnologias muito mais fáceis de utilizar sem necessidade de as pessoas se deslocarem e colocar moedas, 

como a via verde e outras aplicações que há por aí que nós conhecemos, até de Municípios aqui bem perto. Seria muito 

interessante. 

No fundo era para perceber se isso está previsto. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse:  

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradeço as perguntas que foram feitas. 

Quanto à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Mirandela, foi muito elucidativa das questões que foram 

ajustadas neste regulamento. 

Há aqui uma questão nova relativamente e este regulamento que é a descentralização de competências no âmbito das 

contraordenações do estacionamento, ou seja, neste momento a competência das contraordenações no âmbito do estacionamento 

saiu da Autoridade Nacional de Protelação Civil e foi descentralizada na Câmara Municipal. Já temos a conta, já temos o sistema a 

poder ser pago através das referências multibanco. 

De qualquer forma, neste momento, não estamos a utilizar os parquímetros e isso faz com que não existam coimas nestes lugares 

de estacionamento de duração limitada. 

Concordei com grande parte das coisas que o Senhor Deputado António Figueiredo falou. 

De facto esta Comissão de Peritos parece-me uma excelente ideia e a Divisão de Obras Municipais e Urbanismo poderá criar uma 

Comissão. 

Eu também acho que em relação ao crescimento da cidade houve algumas decisões que não foram tomadas de forma harmoniosa. 

Portanto, o crescimento da cidade tem que ser feito com regras muito específicas e eu continuo a bater muito no PU – Plano de 

Urbanização que era fundamental para esta cidade. Outras localidades aqui vizinhas têm Planos de Urbanização, faz com que em 

certos locais é proibido haver loteamentos, é proibido habitação e isso regulamenta aquilo que nós consideramos. Temos o PDM 

como instrumento do concelho e temos o PU como elemento da cidade. 

Mirandela é uma cidade maravilhosa, lindíssima, temos um rio que nos atravessa. As grandes cidades da Europa mais bonitas têm 

rios e nós também temos um rio, também somos uma cidade da Europa. 

Aquilo que me parece é que de facto cometemos alguns erros em relação ao património, em relação à arquitetura aqui na cidade e 

cometemos alguns erros urbanísticos graves que, com muita dificuldade, vamos ultrapassar. 

Relativamente à questão das pessoas com deficiência, foi uma questão colocada pelo Senhor Presidente da Junta de Mirandela, 

Vítor Correia, dizer que também vão ter um lugar que têm de ficar nas pontas dos lugares de estacionamento, porque quando têm 

cadeira de rodas têm que sair existindo um veículo que estacione ao lado, possibilitado a saída do carro. 

Este regulamento vem substituir outro. Também estamos com novos dísticos de estacionamento de duração limitada. Vamos 

recolher todos os que estão na rua e dar, segundo está aqui, a entidades, organizações dísticos novos, para que não haja esta questão 

e haja um controlo efetivo dos dísticos de veículos autorizados, veículos municipais e todos aqueles que são dísticos de residente e 

dísticos de comerciante. 

Em relação às taxas, não houve qualquer alteração, isso consta do Regulamento de Taxas. 

Obviamente que não é um regulamento perfeito, mas atualiza, por exemplo, a possibilidade de usarmos meios digitais como a via 

verde para pagamento do estacionamento, logo que se contratualize os parquímetros. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Mirandela, conforme a Senhora Presidente falou, tem um rio. Nós, mirandelenses, sempre viramos as costas para o rio. 

O rio é uma virtude para os mirandelenses. Temos que arranjar estratégia, metodologias e planos de pormenor para a intervenção 

nas zonas ribeirinhas. 

O Dr. José Gama tinha uma intervenção na cabeça dele, lembrou-se, era fazer um arruamento pelo canal até à Maravilha, mas isso 

era uma ideia do Arquiteto Albino Mendo. 

Só estou a dizer que Mirandela não deve… 

Termino. 

 

---------- O Senhor Secretário da Assembleia Municipal JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Muito obrigado Senhor Deputado. Ficou expresso o sentimento que lhe invade a alma, que é a relação de Mirandela com o seu rio. 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 44 votos a favor e um voto contra, 

aprovar a Proposta de Regulamento de Estacionamento de Duração Limitada do Município de 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Votei a favor, porque sou a favor da reorganização atual e distribuição geográfica da rede de parcómetros, porque tem em 

perspetiva a sua melhoria, porque sou a favor dos parcómetros. Pena é que muitos nesta sala andassem em campanha eleitoral a 

dizer que “com o PS e comigo na Câmara, vamos acabar os parcómetros”. Pensei que hoje, nesta proposta, por momentos, quando 

eu estudava, que seria a abolição dos parcómetros em Mirandela tal a promessa eleitoral não cumprida. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse:  

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Comprometi-me a fazer novas regras relativamente aos comerciantes. Isso é verdade. 

Relativamente a estes regulamentos, sou sincera, sempre achei que, por exemplo, os hipermercados tinham como estratégia ter 

estacionamento não tarifado. Ou seja, o estacionamento é fundamental para as pessoas irem às compras. Isso funciona com os 

hipermercados e funciona também nos Centros Comerciais. Portanto, considero que as zonas comerciais deveriam ter parques de 

estacionamento, que é uma falha da nossa cidade, nós não temos estacionamentos e, portanto, temos dificuldade em organizar o 

trânsito sem parquímetros. 

Concordo com os parquímetros na medida em que são benéficos para o comércio. Não concordo com os parquímetros quando 

temos alternativas de estacionamento. 

O que é certo é que Mirandela não criou alternativas de estacionamento e neste momento só existe a possibilidade de termos os 

parquímetros, ou seja, se de facto verificar locais de estacionamento em zonas, por exemplo, o Mercado Municipal, em zonas 

próximas do Hospital Terra Quente, temos ali vários equipamentos e não temos locais para estacionar. Isso faz com que os 

parquímetros sejam necessários, mas os parquímetros são dispensáveis quando temos locais de estacionamento. Essa é que é a 

verdade. 

São bons para o comércio. Não ter que pagar estacionamento pode ser uma forma de atrair visitantes e comerciantes. 

Portanto, há essas duas situações. Não tiro nada daquilo que disse, só que nós temos que desenhar a cidade com os novos hábitos 

de consumo que existem que é a proximidade entre o estacionamento e as compras. 

 

4.16 - Moção pela Classificação da Estrada Municipal de acesso à Trindade como Estrada Nacional. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 18 de fevereiro de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto, aprovar: 

1 - Que se solicite ao Governo a reclassificação da Estrada Municipal de acesso à Trindade (EM 

578) como Estrada Nacional e a sua inclusão no PNI 2030; 

2 - Que se solicite às Assembleias Municipais de Alfândega da Fé, de Mirandela e de Vila Flor 

idêntica deliberação para os mesmos fins; 

3 - Que a presente Moção seja remetida, depois de aprovada: 

 Ao Exmo. Senhor Presidente da República; 

 Ao Exmo. Senhor Primeiro Ministro; 

 Aos Exmos. Senhores Ministros da Economia e das Finanças; 

 Ao Exmo. Senhor Ministro do Planeamento e das Infraestruturas; 

 À Exma. Senhora Ministra da Coesão Territorial; 

 Aos Exmos. Senhores/as Presidentes das Câmaras Municipais do Distrito de Bragança; 

 Aos líderes dos Grupos Parlamentares da Assembleia da República; 

 Aos Senhores Deputados da Assembleia da República eleitos pelo distrito de Bragança; 

 Aos Senhores Presidentes das Juntas e Uniões de Freguesia dos concelhos de Alfândega 

da Fé, Mirandela e Vila Flor; e 

 À Comunicação Social.” 

 

---------- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Freixeda e Vila Verde ANDRÉ GERALDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Se vêm falar da estrada que atravessa as minhas Freguesias, não seria de bom-tom não vir aqui dar uma palavra e sublinhar aquilo 

que o Executivo quer propor. 

A estrada tem tido momentos de movimento, cada vez mais, tanto a nível de carros normais, como pesados e o que é certo é que a 

gente precisava de uma variante de entrada do IP2 à cidade por este lado. 

Sabemos que são trabalhos muito pesados a nível financeiro e tais não se conseguirão concretizar a não ser através de outro ponto, 

ou seja, passar a nossa Estrada Municipal para Estrada Nacional, o que já era também pretendido pelo anterior Executivo. Não sei 
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até que ponto, na altura, estava encaminhado, mas esperamos que consigamos, acho que é isso que a Senhora Presidente pretende, 

transformar a nossa Estrada Municipal em Estrada Nacional para ver se a conseguimos melhorar como desejamos. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal CARLOS SOUSA (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Manifesto a minha total concordância com a proposta da Câmara em propor ao Governo a reclassificação desta Estrada. Aliás, 

trata-se de uma via já há muito tempo danificada, não só com a construção do próprio IP2, como também pela construção da 

Barragem do Sabor, que levaram à deterioração do piso sem que nunca se acautelasse a sua reparação e imputasse a 

responsabilidade aos responsáveis diretos por essa deterioração. Muitos camiões passavam, tivemos oportunidade de assistir a isso. 

Na impossibilidade de se realizarem obras de fundo, a Câmara, com maior responsabilidade do traçado – cerca de 15 km – tem 

procedido à reparação dos buracos, mas isso é insuficiente perante o grande tráfego que por ela passa. 

Como é do conhecimento de todos, o atual traçado, muito sinuoso, em nada beneficia a circulação em segurança, pelo que é de todo 

o interesse municipal, regional ou até nacional que seja reclassificada e/ou mesmo redesenhada. É esta visão que diferencia uma 

boa gestão e uma boa governação da falta dela. 

Já tive oportunidade de trazer este assunto à Assembleia Municipal, mas por reconhecer que efetivamente se trata de uma boa 

decisão, estratégica e com visão, que a todos pode beneficiar, um bem-haja, uma vez mais, ao Executivo pela proposta audaz que 

nos apresenta, dando a devida importância a este eixo rodoviário estruturante da nossa região. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal VIRGÍLIO TAVARES (CDS/PP) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Venho apenas corroborar aquilo que já foi dito e lembrar que esta obra, ou seja, a necessidade – não é obra, é necessidade – da 

ligação do acesso ao IP2 via Trindade é uma obra que já devia estar há décadas realizada. Já há 30 anos, quando o Dr. José Gama 

foi Presidente da Câmara e fez algumas obras, pensávamos também que iria melhorar esse acesso. Ficou por melhorar. Entretanto 

Vila Flor melhora o acesso precisamente a Vila Flor e as pessoas, como eu que na altura até ia a Moncorvo, estava lá em serviço, 

começamos a ir por Vila Flor e deixar aquela estrada, porque não tinha condições. Portanto, já há mais de 30 anos. 

Também já falei aqui mais que uma vez na necessidade, até como exemplo, porque há outras estradas que também são necessárias, 

algumas já vão este ano, pensamos nós, estão no plano e espero que sim, vão ser realizadas, mas esta era uma necessidade urgente, 

porque não só vai servir os habitantes de Mirandela, mas também todos os habitantes de fora de Mirandela que venham da parte 

Norte e que possam passar por ali, de Vinhais, de Valpaços, etc., e que possam fazer o acesso ao IP2 pela Trindade. 

Acho que esta proposta já devia ter vindo há muito tempo e que seja através dela que possamos conseguir que o Estado, já que a 

Câmara nestas décadas não soube aproveitar não só os fundos do Estado, mas fazer um projeto e aproveitar esse acesso que já 

devia estar melhorado, com as curvas cortadas, portanto, torna-se difícil, inclusivamente para os empresários que queiram vir 

através do IP2 a Mirandela daquele lado, têm muito mais dificuldade. 

Por isso, aplaudo esta ideia, só espero que depois não fique por aqui e que realmente a Câmara Municipal, ao passar para Estrada 

Nacional, consiga que o Governo avance numa reorganização, numa reparação, num acesso mesmo rápido, que pode quase 

diminuído para metade o número de quilómetros, porque afinal queremos o progresso, queremos desencravar Mirandela ou não? 

Essa parte, essa estrada que vai de uma Estrada Nacional para Vila Flor até à IP2 que também é Nacional, não tem cabimento ser 

Municipal. Tem que ser mesmo Nacional e o Estado é que tem que tratar desse acesso com pressão, como é lógico, dos Órgãos da 

Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JOSÉ TROVISCO (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Este troço de estrada, pelo seu estado de degradação, pelo seu traçado sinuoso, pelo elevado tráfego e pela sua inserção na ligação 

direta a um nó de itinerário principal, merece, sim, uma classificação mais elevada, passando assim a usufruir de um estatuto 

diferente, quanto ao cumprimento de parâmetro de tráfego. 

Só não se entende como determinados traços rodoviários, considerados pelas comunidades como fulcrais no desenvolvimento da 

região de Trás-os-Montes, não estão incluídos no Programa Nacional de Investimentos 2030, o que obriga agora às autarquias a 

desencadear reivindicações na procura de soluções rodoviárias que são do âmbito da Administração Central. 

Sendo certo que o processo para reclassificar Estradas Nacionais para Municipais tem sido da norma desde há anos, o inverso já 

não é tão pacífico, pois requer que os seus traçados cumpram critérios referentes a velocidade e segurança, normalmente não 

presentes em Estradas Municipais. Entendendo-se que estes critérios não estão presentes na estrada em apreço, então deverão ser 

equacionadas outras alternativas. 

Então, porque não evocar uma solução idêntica à realizada recentemente com a construção da variante à Nacional 213 no troço 

entre o nó da A4 Mirandela e Valpaços? Uma obra rodoviária das mais relevantes para a região e realizada em tempo record. 

Teríamos, assim, uma variante à atual 578 entre a Nacional 213 e a Trindade com uma diretriz a evitar atravessamentos 

populacionais, vedada e com traineis suaves, com compensação de terras, para caixana de topografia local e com parâmetros 

principais exigíveis a uma Estrada Nacional. 

Outra opção passaria, no meu entender, pela correção do traçado atual, dotando-a dos parâmetros atrás descritos, o que se prefigura, 

porém, mais complexa face à orografia do traçado atual, que obrigaria a desviar a sua diretriz para a construção de obras de arte e 

de variantes aos aglomerados populacionais, bem como o alargamento para segundas vias nos traineis mais desfavoráveis. 

Acresce aqui lembrar e equacionar que numa e noutra solução são inevitáveis expropriações, sendo que este aspeto é geralmente 

considerado como um fator redutor de intenção de investimento, todavia, um fator inevitável neste tipo de obras. 
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Por outro lado, porque Mirandela, pela sua centralidade geográfica no distrito, há pouco também relembrado pelo Senhor Deputado 

José Pavão, vem dando passos concretos para se afirmar como um centro extremado de tráfego rodoviário e que precisa mobilizar 

sinergias intermunicipais que lhe confiram escala para a persecução dos interesses regionais. 

O concelho tem apenas um corredor principal na direção a Este, formado pela A4 e pela Nacional 15, mas carece de melhores 

ligações às aldeias periféricas. 

E porque “o homem sonha e a obra nasce” e porque Mirandela é um dos Municípios com uma das mais elevadas percentagens de 

quilómetros de Estradas Municipais, quando comparada com os Municípios vizinhos, porque não sonhar com a transformação 

radical da malha rodoviária, sonhando com um eixo principal para Norte, sem atravessamentos de aldeias, ligando Espanha por 

Vinhais e com ligações eficazes de Mascarenhas, Torre, Bouça e outras localidades periféricas? 

E porque não um eixo principal para Sul, sem atravessamentos de aldeias ligando ao IC5 perto de Brunheda, com ligações a 

Vilarinho, Abreiro, Barcel e outras localidades periféricas? 

E porque não uma circular radial à cidade de Mirandela que permita uma gestão inteligente do tráfego não essencial na malha 

urbana? 

Por último, tem o agrupamento de Municípios algum plano B para o caso do não acolhimento desta Moção? 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse:  

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradeço a intervenção de todos, Senhor Presidente de Junta André Geraldo, Senhor Deputado Carlos Sousa, Senhor Deputado 

Virgílio Travares e Senhor Deputado José Trovisco. 

Responder de forma sucinta que estamos todos de acordo que esta estrada deve ser classificada como Estrada Nacional, permitindo 

que o investimento seja um investimento nacional das Infraestruturas de Portugal. 

Temos realmente um problema, porque houve a desclassificação de muitas Estradas Nacionais e os Municípios não têm capacidade 

financeira para fazer obras de grande montante. 

Temos, por exemplo, esta Estrada Nacional e a IP tem já em fase de concurso a estrada de ligação Vale de Asnes – Cedainhos. Essa 

estrada está já em concurso, mas essa é uma Estrada Nacional. A estrada que vai para o Cachão também é uma Estrada Nacional. 

Esta estrada que é uma estrada estruturante de ligação ao IP2 e ao IC5 e, reparem, desde que construíram o IP2 e o IC5 nós ficamos 

fora, nós ficamos fora destas novas vias que nos ligam ao interior transmontano. Para Mirandela é fundamental esta construção. 

Portanto, quer o Município de Mirandela, quer Alfândega da Fé, quer Vila Flor, todas as pessoas que se movimentam através 

destas estradas, é fundamental para Mirandela e para o desenvolvimento de Mirandela. 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar: 

1 - Que se solicite ao Governo a reclassificação da Estrada Municipal de acesso à Trindade (EM 

578) como Estrada Nacional e a sua inclusão no PNI 2030; 

2 - Que se solicite às Assembleias Municipais de Alfândega da Fé, de Mirandela e de Vila Flor 

idêntica deliberação para os mesmos fins; 

3 - Que a presente Moção seja remetida, depois de aprovada: 

 Ao Exmo. Senhor Presidente da República; 

 Ao Exmo. Senhor Primeiro Ministro; 

 Aos Exmos. Senhores Ministros da Economia e das Finanças; 

 Ao Exmo. Senhor Ministro do Planeamento e das Infraestruturas; 

 À Exma. Senhora Ministra da Coesão Territorial; 

 Aos Exmos. Senhores/as Presidentes das Câmaras Municipais do Distrito de Bragança; 

 Aos líderes dos Grupos Parlamentares da Assembleia da República; 

 Aos Senhores Deputados da Assembleia da República eleitos pelo distrito de Bragança; 

 Aos Senhores Presidentes das Juntas e Uniões de Freguesia dos concelhos de Alfândega 

da Fé, Mirandela e Vila Flor; e 

 À Comunicação Social. 

Outros Assuntos de Interesse para o Município 

5 - Outros Assuntos de Interesse para o Município. 
 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 



(Ata n.º 01/2021, de 26 de fevereiro) 

Pág. 51 de 54 

Isto é só uma informação para todos os Deputados Municipais e para toda a Assembleia Municipal que tem a ver com um registo 

que o Senhor Vice-Presidente Orlando Pires me enviou no dia 14 de fevereiro, por e-mail, e diz assim: “Nos termos do parecer 

jurídico infra, sendo injustificado o conjunto de acusações que recorrentemente são insinuadas por Si, enquanto Arquiteto e 

membro da Assembleia Municipal de Mirandela; como visado nas comunicações eletrónicas infra, equaciono efetuar competente 

queixa-crime ou acusação particular contra Si, tendo como base um eventual crime de difamação previsto no artigo 180.º do 

Código Penal, ou apresentar denúncia caluniosa às autoridades, nos termos do artigo 365.º do Código Penal. 

Entendo que os Técnicos Municipais e o Município de Mirandela também o deverão fazer, num eventual crime de injúria previsto 

no artigo 181.º do Código Penal e eventual crime de ofensa a organismo, serviço ou pessoa coletiva previsto no artigo 187.º do 

Código Penal ou mesmo eventual crime de denúncia caluniosa pelos visados nas denúncias feitas às autoridades nos termos do 

artigo 365.º do Código Penal.” 

O meu Gabinete de Advogados manda-me simplesmente uma informação. Esta informação foi dada para a Senhora Presidente da 

Câmara, para o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, para o Senhor Vereador Orlando Pires, para os Técnicos que estavam 

discriminados no respetivo e-mail e eu vou ler. 

“Acuso a receção do vosso e-mail em epígrafe datado de 14.02.2021. 

Não me irei alongar muito na resposta, apenas dizendo o seguinte: 

Começando pelo princípio, diz V. Ex. que “sendo injustificado o conjunto de acusações…”. 

Ora, nesta parte, não basta V. Exas afirmarem que é injustificado. Salvo melhor opinião, não compete a V. Exas essa apreciação, 

competindo, antes, às autoridades judiciárias - ao Ministério Público e os Tribunais -, a sua investigação e a sua apreciação. 

Como já tive o ensejo de comunicar algumas dessas irregularidades a estas autoridades judiciárias, aguardemos, então, pelo seu 

resultado. 

Saliento que fiz essas denúncias não com o escopo de denegrir a honra ou a consideração pessoal ou profissional de qualquer 

pessoa singular ou coletiva, mas agi apenas enquanto deputado municipal, no exercício dos meus direitos e deveres que a lei me 

confere, que se preocupa com o bem-estar dos munícipes; enquanto técnico, arquiteto de profissão, que se preocupa pelo 

cumprimento das normas técnicas e, finalmente, enquanto cidadão que goza da liberdade de expressão, garantida na Constituição 

da República Portuguesa e na Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

Sobre os crimes com que, veladamente, V. Exas me ameaçam saliento o seguinte que, alias, será sobejamente do conhecimento do 

Preclaro jurista que emitiu o mui douto Parecer Jurídico: 

No que concerne às mencionadas denúncias que fiz na sede própria, as instâncias judiciárias – do Ministério Público e tribunais -, 

competirá a estas, finda a fase de investigação (inquérito, eventualmente, instrução) indagar se essas denúncias são, ou não, 

fundamentadas e, bem assim, se há ou não o crime de denúncia caluniosa, pelo art.º 365.º do Código Penal. É que como este crime 

reveste natureza pública, não dependendo de queixa o respetivo procedimento criminal e competindo ao Ministério Público a 

promoção do processo penal sempre que esteja perante um crime de natureza pública, certamente que aquela autoridade judiciária 

não deixará de promover o processo criminal, se for esse o caso - cfr. art.º 48.º e 241.º do Código do Processo Penal. 

Quanto aos restantes crimes que elencam é certo que estão dependentes de queixa. 

No entanto, não é menos verdade que caso V. Exas entrem por aí podem, como diz sabiamente o adágio popular “entrar com lã e 

saírem tosquiados”. 

Isto porque, nesse caso, estou convicto de que estarão V. Exas a incorrer no crime de denúncia caluniosa pois, como já referi e 

enfatizo agora nunca tive o escopo de denegrir a honra ou a consideração pessoal ou profissional de qualquer pessoa singular ou 

coletiva, mas agi apenas enquanto deputado municipal, no exercício dos meus direitos e deveres que a lei me confere, que se 

preocupa com o bem-estar dos munícipes e, finalmente, enquanto cidadão que goza da liberdade de expressão. 

Para finalizar e “the last but not the least”, quero apenas realçar que não é com estas ameaças veladas que me irão silenciar e 

coartar no exercício dos meus direitos de deputado municipal, de arquiteto e de cidadão! 

E por nada mais ter, por ora, a referir, aceitem os meus Cordiais cumprimentos, 

António Figueiredo, deputado municipal, arquiteto e cidadão.” 

Portanto, isto a Senhora Presidente, o Senhores Presidente da Assembleia e os Senhores Vereadores já sabiam disto, porque eu 

informei-os, com toda a minha honestidade, foram os primeiros a serem informados e posteriormente estou a informar, agora, a 

Assembleia Municipal. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse:  

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Dar aqui um esclarecimento de há pouco relativamente à cessão de créditos das Águas do Norte ao BEI. Na rubrica tínhamos 

“dívida a fornecedores”, passamos para “empréstimo” e depois teve que se fazer um acerto entre as receitas e as despesas. Isto é, 

em traço gerais, aquilo que aconteceu e para não me alongar muito. 

Em relação à intervenção do Senhor Deputado António Figueiredo, continuo a afirmar que há aqui algumas questões profissionais 

que se revestem de alguma insatisfação com os serviços municipais. Eu continuo a considerar que tem de haver confiança com os 

Técnicos que fazem a apreciação de projetos. 

Em relação às questões que solicitou quanto ao parecer jurídico, será tratado nas instâncias próprias e de acordo com as denúncias 

que tem feito e que nós saberemos obviamente, com os pareceres técnicos, fazer a defesa da Câmara Municipal. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 
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A situação nem se põe Senhora Presidente. Se eu for responsável, eu sou chamado à responsabilidade, porque dou a cara. Não é a 

Câmara, são os Tribunais e a Polícia Judiciária. Eu é que sou chamado à responsabilidade. Eu já estive, não posso, estou em 

segredo de justiça de várias coisas que a Câmara está atravessada, digo-lho eu. 

 

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

O Senhor Deputado José Manuel Pavão, de manhã, que só esteve de manhã online, depois deixou de nos acompanhar, disse que ia 

fazer uma proposta e que a ia mandar por e-mail. 

A proposta chegou-me somente agora à mão. Ele não está aqui para a defender e explicar. Não há dúvida nenhuma que o nosso 

art.º 48.º diz que “A Assembleia Municipal pode constituir delegações, comissões ou grupos de trabalho para qualquer fim 

determinado e específico.” e “A iniciativa da sua constituição pode ser exercida pelo Presidente, pela Mesa, por grupos municipais 

ou por qualquer membro da Assembleia.” 

Assim sendo, ficamos em mãos com uma pseudo-proposta que o próprio proponente de momento e por estar ausente, não nos pode 

esclarecer. 

Dada a complexidade da proposta, vou deixar ao vosso critério e análise sobre a sua apresentação ou não a votação. 

Passo a lê-la: “Tendo em conta que... 

Circula nas redes sociais um depoimento assinado pelo Senhor Deputado desta Assembleia Municipal, Arquiteto António 

Figueiredo e ao qual fiz já um comentário na minha qualidade de cidadão e mirandelense, 

Depoimento esse onde entre várias considerações gerais e pessoais estão denunciadas “ilegalidades atrás de ilegalidades” em 

licenciamentos urbanos, nomeadamente no Pingo Doce e Continente, 

Bem como ainda estão denunciadas “ilegalidades processuais” nos loteamentos da Quimigal, Edifício junto à Cocheira e Edifício 

do Pombal, 

Porque a meu ver a gravidade de tais denúncias constituem uma severa preocupação e atentado à reputação e bom nome do 

município e daqueles que trabalham no referido sector que urge clarificar, 

Venho ao abrigo do artigo n.º 48 do Regimento, solicitar a criação duma comissão constituída por todos os partidos políticos com a 

correspondente representatividade e com a incumbência de num prazo máximo de quatro meses trazer a esta Assembleia o 

resultado da sua missão, no sentido de averiguar a veracidade de quanto ali está vertido e publicado, tirando conclusões e respetivas 

responsabilidades.” 

Francamente, não estou nada recetivo a ter em conta esta proposta. 

Primeiro, porque não vejo uma base específica e legítima, para se criar aquilo que é pretendido. 

Segundo, porque as redes sociais têm a importância que têm e nós somos um órgão demasiado superior aos comentários, 

afirmações, difamações e outras que por ali surgem com alguma frequência em relação ao nosso Município. 

Nós já temos uma Comissão Permanente para analisar as questões provadas e seriamente levantadas que possam colocar em causa 

o Município. Mas não dispomos de Técnicos especializados para fazer avaliações dessa natureza. Uma comissão destas poderá 

existir em Lisboa ou existir no Porto, onde as verbas para composição de comissões preveem acessórias à altura, compostas por 

Arquitetos, Engenheiros e demais técnicos. 

Para além disso, falta suporte credível para essas acusações de ilegalidades. 

De qualquer modo, fico aqui “entre a espada e a parede”. Não quero cometer irregularidades, mas parece-me surreal a criação de 

uma comissão para este efeito. 

Vou, portanto, deixar ao vosso critério a análise da situação e gostaria que se pronunciassem sobre ela, bem como se devemos 

apresenta-la a votação ou não. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO AFONSO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Muito sucintamente, a Assembleia é incompetente para tratar matérias de ilegalidade. Isso trata-se nos Tribunais. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Perguntava ao Arquiteto António Figueiredo se os projetos, as obras e as iniciativas ali referenciadas já foram alvo de alguma 

queixa para algum Tribunal? 

 

---------- A Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Suçães LUÍSA DEIMÃOS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Sobre o assunto que está posto a discussão, só tenho a dizer o seguinte. Já ouvimos aqui, desde o início da Assembleia quase até ao 

fim, que há assuntos que estão em Tribunal. Nós não somos Juristas nem nos vamos sobrepor ao que está a ser decidido em 

Tribunal. Se estão em Tribunal é deixar que o Tribunal decida, quer para um lado, quer para outro. 

Sou manifestamente contra que se crie essa comissão. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JORGE HUMBERTO (CDU) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

A dúvida que se me pôs aqui é se estas denúncias que são feitas em redes socias têm percussão de ato ativo em queixa em Tribunal. 

Faço-lhe a pergunta diretamente a si. 
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Portanto, a Assembleia Municipal estar-se a pronunciar sobre um assunto, o qual é completamente “estapafúrdio”, digamos assim, 

porque vem numa rede social, criar-se uma comissão destas. 

A CDU está contra esta comissão e peço que este assunto, se tem força jurídica para estar em Tribunal é o Tribunal que há de 

decidir. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal RUI PACHECO (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

O PS é completamente contra a criação desta comissão de fiscalização por todos os pressupostos já aqui ditos anteriormente. Não 

nos parece lógico criar comissões com base em comentários de Facebook. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Peço imensa desculpa, mas acho que estamos todos errados. 

Cada vez que vejo propostas a serem submetidas, vejo procedimentos diferentes. Independentemente de a proposta fazer ou não 

fazer sentido, o primeiro passo é ver se é ou não é aceite. Já estamos a discutir uma proposta para ver se é, se não é, se vale ou se 

não vale. Nunca vi fazer isto, peço imensa desculpa. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal VIRGÍLIO TAVARES (CDS/PP) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhor Presidente, eu penso duas situações. São as seguintes. Em primeiro lugar, trata-se de uma questão de Facebook e esta 

Assembleia não pode, assim de ânimo leve, imediatamente aprovar uma proposta com base no Facebook. 

Segundo ponto. Na minha opinião, devemos rejeitar a proposta. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal CARLOS SOUSA (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

É para dizer que não vou pronunciar-me sobre a proposta, apenas para fazer constar o seguinte. Coloquei na minha primeira 

intervenção, que ficasse em ata, o voto de pesar desta Assembleia pela morte do atleta da Federação Portuguesa de Andebol, 

Alfredo Quintana. Queria perguntar se é para ficar. É só a minha dúvida. 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal OTÍLIA LIMA (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Julgo que continuamos a cometer alguns erros. A primeira coisa que o Regimento nos diz é que o Senhor Presidente propõe à 

Assembleia se aceita discutir a proposta ou não. Só depois disso é que vem a discussão da própria proposta. Nós começamos pelo 

fim e o primeiro que deu o exemplo foi o Senhor Presidente. Começou a discutir a proposta e depois se calhar é que a vamos 

aceitar ou não. 

Penso que devemos ser um pouco mais rigorosos no cumprimento do Regimento, porque cometemos erros. Sei que a sua intenção 

é boa e pretende esclarecer toda a Assembleia dos inconvenientes de ir por aqui ou de ir por ali. No entanto, temos que cumprir o 

Regimento para que depois não surjam debates inócuos e desnecessários. Esta é a minha opinião. 

 

---------- O Senhor Secretário da Assembleia Municipal JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Muito obrigado pela sua opinião, Senhora Deputada Otília Lima, mas deixe-me dizer que não ocorreu nenhum atropelo ao 

Regimento. Mas, com todo o direito que me assiste de o dizer, como a si assiste-lhe o direito de dizer aquilo que entende e aquilo 

que pensa. 

O que eu quero dizer e justifico-me, diz a Senhora Deputada Otília Lima que começamos a discutir a proposta sem votar a 

proposta. Como é que eu posso apresentar uma proposta a votação se ninguém conhece a proposta? A seguir, e a Senhora Deputada 

está aqui há muitos anos, o procedimento que se faz é endossar à Assembleia a aceitação ou não da proposta. Sendo aceite pela 

Assembleia, passa-se então à sua votação, de sim ou não de aprovação da proposta. 

De facto, não vejo qual é a falta de mérito da discussão do conteúdo da proposta antes da votação da sua aceitação pela Assembleia 

para a respetiva votação. Acho que tem todo o mérito uma discussão prévia. 

Não vejo qual é o atropelo ao Regimento da Assembleia Municipal. Expressei a minha opinião. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

O Senhor Secretário José António não vê atropelo nenhum, mas eu vejo e muito. Independentemente da proposta, nem sei qual é a 

proposta, mas ao estar-se a discutir a proposta já se está a ser parcial para um lado ou para o outro. 

A proposta devia ser lida e ser submetida à aceitação da Assembleia, independentemente dos comentários que se venham a fazer. 

 

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

Senhores Deputados, diz também o nosso Regimento que quando há uma ambiguidade em algumas decisões, cabe ao Presidente da 

Assembleia assumir e responsabilizar-se por aquilo que assume. 
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Depois de ouvir grande parte de vós e atendendo a que a proposta, para mim, não tem fundamentação suficiente e que o Senhor 

Deputado que a apresentou não está presente para nos clarificar melhor a situação, a decisão final sobre o curso desta proposta, 

ficará adiada para a próxima Sessão de Assembleia Municipal. 

2.º Período de Intervenção do Público 

6 - Público - 2.º Período de Intervenção. 
 

---------- Não houve qualquer intervenção do público. 

 

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

Excelentíssimos Senhores Deputados, dou por encerrada a Sessão, um bom regresso a casa e muito obrigado. 

 

 

 

---------- E não havendo mais nada a tratar, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em minuta 

nos termos e para os 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, a qual vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Senhores Secretários. 

 

 

 

----------- Seguidamente foi encerrada a Sessão, eram 21 horas. 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal; 

 

__________________________ 

Luís Augusto de Melo Guimarães 

 

A Primeira Secretária; 

 

__________________________ 

Luísa Maria Almeida Torres Belchior 

 

O Segundo Secretário; 

 

_____________________________ 

José António Costa Ferreira 

 


