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SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL 

Presidente: - Luís Augusto de Melo Guimarães 

1.ª Secretária: - Luísa Maria Almeida Torres Belchior 

2.º Secretário: - José António Costa Ferreira 
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Ata da 1.ª Sessão Ordinária - Aprovada por unanimidade, dispensando a sua leitura por ter sido 

26 de fevereiro de 2021 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 e comunicação 

social. Muito bom dia a todos, vamos então dar início à nossa Sessão. 

Vamos ter um dia intenso, como é habitual, mas naturalmente muito produtivo, até porque os Pontos que temos para discussão são 

extremamente importantes para o nosso Município e a nossa responsabilidade é muito grande, essencialmente quando se trata de 

discutirmos estes Pontos vitais, neste caso temos as Contas para discutir e para aprovar. 

 

---------- 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 Deputado António Joaquim Pereira Figueiredo é substituído pela Senhora Deputada Raquel de Oliveira Alves. 

 

Registo de Faltas. 

Sandra Cristina Bento Gomes, Joaquim António Morais Clemente, António Joaquim Pereira Figueiredo, António Manuel 

Abambres Martins e Márcio André Valoura Teixeira. 

 

Apresentaram justificação de Faltas: 

- Sandra Cristina Bento Gomes: Sessão de 30 de abril de 2021; 

- Joaquim António Morais Clemente: Sessão de 30 de abril de 2021; 

- António Joaquim Pereira Figueiredo: Sessão de 30 de abril de 2021. 
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- António Manuel Abambres Martins: Sessão de 30 de abril de 2021. 

- Márcio André Valoura Teixeira: Sessão de 30 de abril de 2021. 

 

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

mencionados. 

 

1 - Atas - Leitura, discussão e votação da Ata da 1.ª Sessão Ordinária de 26 de fevereiro de 2021. 
 

---------- 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 PEDRO BEATO (PSD) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Quando os Senhores Deputados intervêm normalmente são designados pelo nome, a uma determinada altura, na Ata, no Ponto 3, 

no Período Antes da Ordem do Dia, falou a Senhora Presidente depois de falar o Senhor Presidente da União de Freguesias, os 

Senhores Deputados Municipais, falou o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvites Eurico Carrapatoso, depois falei eu, o 

Senhor Deputado Municipal Pedro Beato e depois falou o Senhor Deputado Municipal Carlos Sousa. 

Quando a Senhora Presidente fez a resposta às intervenções dos Senhores Deputados e Presidentes das Juntas de Freguesia e 

Uniões de Freguesia, a minha intervenção foi feita entre a intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvites 

Eurico Carrapatoso e a intervenção do Senhor Deputado Municipal Carlos Sousa, como a Senhora Presidente não referiu o meu 

nome aquando das respostas aos Senhores Deputados Municipais e Presidentes de Junta e Uniões, a Senhora Presidente 

habitualmente diz: “Quanto à intervenção do Senhor Deputado X ou Y”, a Senhora Presidente quando deu a resposta à minha 

intervenção não disse esta frase e a omissão deste texto identificador vai incluir a resposta ao Senhor Deputado Pedro Beato não 

resposta ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvites Eurico Carrapatoso, quer dizer, a Senhora Presidente ao não referir 

o meu nome no texto que me era dedicado o mesmo fica incluído na intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Alvites. Não sei se fui muito claro. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Sim, Senhor Deputado Pedro Beato, foi muito claro, são as situações decorrentes do normal dos trabalhos e que depois na gravação 

essas questões não ficam totalmente explícitas, mas iremos proceder à correção. 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata da 1.ª Sessão Ordinária de 

26 de fevereiro de 2021. 

1.º Período de Intervenção do Público 

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

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Pergunto junto do público quem é que se quer inscrever para intervir? 

Registo uma inscrição do público. 

 

---------- O Senhor Munícipe MANUEL BRÍZIDO disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

O meu nome é Manuel Brízido, vivo em Mirandela, no bairro Tua Sol. 

Não era para fazer qualquer tipo de intervenção hoje, mas como escrevi uma carta à Senhora Presidente, faltavam oito dias para 

dois meses, levou-me a querer fazer esta intervenção. 

E antes de começar a minha intervenção, quero agradecer aqui publicamente às pessoas presentes e aos que estão lá em casa, o 

facto de se preocuparem connosco em relação à situação que nos encontramos eu e parte da minha família com a Covid-19. A eles 

o nosso muito obrigado, esperamos bem que não tenhamos que retornar este favor, pois é sinal que não irão passar por aquilo que 

nós passamos. 

Irão compreender o conteúdo daquilo que vou aqui citar, perante a carta que a Senhora Presidente deu resposta à minha carta, que 

não foi uma resposta muito concreta, digamos que, com um conteúdo até muito fraco. 
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Quero dizer que a carta foi escrita em 23 de fevereiro de 2021, faltavam oito dias para que eu recebesse resposta da mesma. 

Senhora Presidente, em relação ao óleo que eu me referia na carta que eu lhe escrevi, diz que não tinha conhecimento, mas a partir 

da minha carta passaram a tê-lo. 

O estudo técnico da Ponte Engenheiro Machado Vaz e a Ponte Açude continuam para averiguação, ainda falta quanto mais tempo 

para terminar esses estudos, está na hora de fazer algo, ou está à espera que fiquem pior?! 

Computador, os serviços de informação e educação têm listagens em duplicado, o que motivou o lapso, como se refere na carta da 

Senhora Presidente. O duplicado faz-se para que não haja lapso, ainda por cima numa Câmara com respeito, como diz a Senhora 

Presidente, pela lealdade e compromisso. 

Por fim, a gestão autárquica e política tem de ter em consideração as relações pessoais da comunidade, se não para que serve a 

regionalização? Eu, quando escrevo uma carta, em relação às leis que vocês fazem, são para os habitantes do concelho de 

Mirandela, têm uma maneira de ser própria, nós somos diferentes de outros concelhos. 

O que está escrito nessa carta é tudo o que me sai da minha cabeça, com alguns erros ortográficos, mas é a pureza de quem escreve 

o que sabe e que se preocupa com assuntos relacionados com a cidade e com a Freguesia do Cobro, aldeia que me viu nascer e na 

qual ainda com uns pedaços de terra ali, porque se me preocupo, se calhar não me devia preocupar, se me preocupo é porque me 

preocupo. 

Pergunto, em algumas Freguesias fizeram ramais de eletricidade e outros que acabaram, pergunto, porque o de Rego de Vide e do 

Cobro não constam no Boletim de Informação? É por causa das cores políticas? Ao falar de ramais pergunto, qual é o ponto da 

situação de um ou dois postes, eventualmente, que faltam no Rego de Vide? Um na rua D. Manuel I, porque já é uma promessa do 

Dr. Silvano, do Eng.º Branco e agora da atual Senhora Presidente, espero que não fique em rol de esquecimento, mas também a 

culpa pode ser um pouco dos Presidente da Junta, de não baterem o pé junto de quem manda. 

Do parque no bairro Tua Sol para as crianças brincarem, parece-me que está no bom caminho. Obrigada, mas também já não era 

sem tempo. 

Senhora Presidente, suprimir a ida às Freguesias por causa da Covid-19 estamos de acordo, para controlar o que estava feito e o que 

não está feito, pergunto, agora que a Covid-19 está mais calma e a Senhora Presidente voltar a fazer a visita às Juntas de 

Freguesias, ou então ter medo da Covid-19 e agora para ir fazer entrega de kits às aldeias já não tem medo! 

 

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

Senhor Presidente, Senhora Secretária, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores Presidentes de Junta, 

Comunicação Social e Público presente. 

Agradeço as questões do Senhor Manuel Brízido, relativamente à situação que colocou da Covid-19 e da família, espero que 

estejam todos recuperados e que de facto estejamos todos mais protegidos relativamente a esta doença. 

Relativamente às questões do estudo técnico da Ponte Machado Vaz e da Ponte Açude, como sabe, houve uma aquisição de 

serviços a uma empresa especializada, que fez a avaliação das pontes do concelho, aquelas que os Serviços Técnicos julgaram que 

poderiam ter alguns problemas, nos últimos anos foi a única vistoria que aconteceu, entretanto foi elaborado um relatório com as 

questões e as deficiências encontradas, que apontavam para que se fizesse um projeto técnico relativamente a algumas pontes, 

incluindo a Ponte Açude e a Ponte Engenheiro Machado Vaz que refere. Quer a Ponte Açude, quer a Ponte Engenheiro Machado 

Vaz estão neste momento já com um processo de procedimento contratual dos projetos, uma vez que nos nossos Serviços Técnicos 

não temos engenheiros especialistas, o estudo técnico e o projeto de intervenção foram a consulta prévia e estamos naturalmente a 

ultimar o procedimento para adjudicar o projeto de execução. 

Relativamente ao computador, julgo que era para uma familiar e a situação estará resolvida. 

Relativamente à iluminação pública e ao alargamento da iluminação pública, normalmente o que acontece é que as Juntas de 

Freguesia fazem a comunicação dos pontos de luz necessários nas suas Freguesias, tivemos inclusivamente uma reunião com a E-

Redes, com o Diretor Regional, porque havia alguns atrasos na substituição de luminárias fundidas e no alargamento de ramais, 

esses pedidos das Juntas de Freguesia vão para os Serviços Técnicos e para a orçamentação. É pedido à EDP, agora E-Redes, esse 

orçamento e naturalmente que no âmbito da disponibilidade orçamental, temos efetuado o alargamento de ramais em muitas aldeias 

e em todas as Freguesias. 

Relativamente à rua D. Manuel I obviamente que terá que ser o Senhor Presidente da Junta de Freguesia a fazer esse ramal, poderei 

eventualmente falar com o Engenheiro Paulo Verdelho, que é o responsável dessa área e está na tutela do Senhor Vereador José 

Cunha, para que possam avançar com o alargamento nesta rua de Rego de Vide. 

Quanto à distribuição de kits de desporto, gostava de informar todos, que de facto a equipa de desporto da Câmara Municipal fez 

um kit de desporto para oferta a todas as pessoas que participam nas atividades seniores, quer na hidroginástica, quer no desporto 

nas Freguesias, estes kits já estavam preparados há algum tempo, a verdade é esta, quando houve o desconfinamento e achávamos 

que estávamos todos em condições de segurança para fazer esta distribuição, fizemo-lo, sendo respeitadas todas as regras e foram 

envolvidos todos os Senhores Presidente de Junta que tiveram disponibilidade naquele dia para estarem presentes. Não me parece 

de todo que haja, naturalmente há receio, mas cumprindo todas as regras de segurança como estamos aqui hoje a cumprir, parece-

me que estando nós numa situação já bastante favorável, ainda com medidas restritivas obviamente, consideramos que estaria na 

altura para fazer essa aproximação. 

De qualquer forma informar que as atividades desportivas já estão contempladas neste desconfinamento, mas ainda não temos data 

para iniciar, quer a hidroginástica, quer o desporto sénior nas Freguesias. 

 

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

Vamos iniciar o Período Antes da Ordem do Dia e eu quero, antes de mais, acrescentar o seguinte: 

Vou-me dirigir diretamente ao Senhor Deputado Municipal Manuel Pavão… 
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Na última Sessão chegou-me às mãos, já tardiamente porque foi enviada por e-mail e eu não tenho e-mail aqui durante as sessões, 

uma proposta para a criação de uma comissão. 

Esta Proposta mereceu da minha parte algumas dúvidas, dúvidas essas que não pude esclarecer junto do Senhor Deputado, dada a 

sua ausência do Plenário durante a tarde, ou pelo menos parte da tarde. Assim, resolvi no final da Sessão auscultar a opinião do 

Plenário sobre a Proposta, o que me levou a adiar a sua conclusão para hoje, tendo, entretanto, também consultado a Comissão 

Permanente e tirado algumas dúvidas que se me colocavam. 

Assim, tenho a dizer o seguinte: 

Atendendo ao Artigo 48.º do nosso Regimento, mas também ao artigo 49.º, que deve ser lido; 

Atendendo a que a Proposta assenta em comentários sem base fundamental nas redes sociais; 

Atendendo à fraca recetividade manifestada pelo Plenário na última Sessão; 

Atendendo à opinião generalizada dos Membros da Comissão Permanente, que a consideraram sem suporte suficiente 

Considerando parecer da CCDR-N que diz: “Caberá em primeira linha à Mesa ou ao Presidente propor à votação a criação de 

qualquer comissão…”,  

passo a informar todo o Plenário e V.ª Ex.ª em particular, de que apesar da inquestionável intenção da Proposta, intenção 

naturalmente movida pela sua preocupação com questões municipais e que é louvável, em função dos factos que acabei de 

mencionar, bem como à particularidade da Proposta no que diz respeito ao timing e à especificidade dos assuntos a analisar, (que 

exigiria técnicos devidamente credenciados os quais nós não dispomos), decidi pelo arquivamento da mesma, até à apresentação de 

provas indiciadoras das alegadas irregularidades apontadas. Caso tal aconteça, naturalmente a Assembleia Municipal tomará 

medidas que não sendo resolúveis via Comissão ou Comissões, usará dos meios judiciais ou outros disponíveis para o efeito. 

Assim sendo, eu decidi arquivar para já essa Proposta até que haja algo de novo. 

Antes da Ordem do Dia 

3 – Período Antes da Ordem do Dia. 
 

---------- 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. 

Antes de mais e uma vez que o Senhor Presidente da Mesa fez o favor de me transmitir e de trazer agora a este Plenário a questão 

da minha Proposta, que eu não tinha conhecimento dessa decisão, eu queria dizer duas coisas. 

Primeiro, é que se o fiz foi na qualidade de cidadão e de munícipe preocupado pela natureza e pela gravidade das acusações que 

foram publicitadas, não discuto neste momento, para não alongar esta Assembleia Municipal, sobre as razões e o conteúdo da 

justificação do Senhor Presidente à minha Proposta, peço-lhe é o favor de utilizar o meu e-mail conhecido para me enviar o teor e o 

conteúdo dessa decisão, para me poder debruçar sobre ela. Acolho com naturalidade essa decisão da Mesa. Não sei se se trata do 

arquivamento ou a não aceitação da entrada da Proposta, se não será isso mais razoável e mais adequado. 

Passo a justificação da minha intervenção que é o seguinte, é mais dirigida à Senhora Presidente da Câmara, sobre a lentidão das 

respostas às questões que são colocadas e que me parece que exigiriam resposta em tempo adequado. Nós compreendemos muito 

bem a dificuldade dos Serviços Administrativos, o percurso, às vezes demorado de secção para secção, mas acho que devo lembrar-

lhe um requerimento que fiz através da Mesa à Senhora Presidente, só passado um ano é que me foi respondido, aceitei 

delicadamente o conteúdo das argumentações, foram muito simpáticas, muito elegantes, um pouco filosóficas, mas não foram 

objetivas. 

Fiz também uma pergunta sobre outra questão de natureza da qualidade das águas do rio Rabaçal, embora a Senhora Presidente, 

como sempre e como é sua caraterística, de um modo muito cordial e muito dialogante me respondeu também, mas 

superficialmente, mas sobretudo o que eu queria agora aproveitar para relembrar, era uma carta que lhe dirigi no ano passado, antes 

do Natal em 2019, uma Proposta que fiz sobre plantação de árvores, que agora em Portugal quase todos os concelhos promovem o 

plantio por uma questão pedagógica, por uma questão de participação sobre as questões ambientais e tanto como me foi dito, não 

me foi respondido, mas eu soube paralelamente que foi enviado para o Gabinete Jurídico, não sei se valeria a pena um Parecer 

Jurídico, era uma espécie de uma parceria, eu entendo que estas coisas mereceriam, pela sua natureza, pelo seu conteúdo, pelo seu 

valor pedagógico, pelos problemas ambientais da nossa terra, que é uma terra com um clima de extremos no inverno e no verão, 

que mereciam melhor atenção. 

De modo que, para não alongar muito a minha intervenção, agradecia que fizesse o obséquio de mandar responder-me e eu veria 

com muito agrado, com muitíssimo agrado que pudesse haver uma parceria, ou pelo menos um paralelismo de atitude entre a 

Câmara Municipal e nós próprios, como eu aqui estava a representar, a Liga de Amigos do Santuário de Vale de Freixo, porque nós 

queríamos promover o plantio das árvores para mostrar às populações a importância de que se reveste para todos, para a natureza, 

para o ambiente, para nós, para o concelho, para a nossa região, o plantio dessas árvores. De maneira que eu fazia aqui um apelo à 

Senhora Presidente da Câmara de que fizesse o obséquio de mandar responder e que tivesse em conta a importância disto, pelo que 

naturalmente iria de encontro às nossas aspirações. 

 

---------- A Senhora Deputada ISABEL BARREIRA (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 
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Quero antes de mais, assinalar a minha satisfação por estar de volta e com saúde a este espaço de debate, após um ano de suspensão 

voluntária da minha atividade como Deputada Municipal, que foi motivada pelas exigências de adaptação de um novo desafio 

profissional que fui convidada a exercer. 

Quando em fevereiro de 2020, decidi apresentar o requerimento de suspensão do meu mandato pelo período de um ano, mal 

poderia imaginar que o mundo em tão pouco tempo mudaria tanto. Num ano em que tudo tínhamos como certo, tudo eclodiu. As 

certezas deram lugar à insegurança, ao medo e ao luto por aqueles que infelizmente perdemos para a Covid-19, nesta guerra sem 

quartel, em que tantos foram convocados para a linha da frente no combate a esse inimigo invisível, também os autarcas foram 

postos à prova. 

Curvo-me perante a memória de alguns que perderam a própria vida nessa luta em prol da causa pública. 

Olhando a retroespetiva e passando mais de um ano desde o início da pandemia e não obstante o choque inicial provocado pelo 

medo e pelo desconhecimento, muito foi feito por quase todas as autarquias no auxílio às suas comunidades. Desde a reestruturação 

dos serviços, para dar resposta às novas necessidades, até à total reformulação do modelo de gestão autárquica e dos mecanismos 

de apoio. 

Mirandela não foi exceção, cito a título de exemplo logo em abril de 2020, um Pacote de 43 medidas de apoio às famílias, à 

economia local, no valor global de 2,5 milhões de euros, segundo aquilo que foi anunciado, para minimizar os impactos da crise 

provocada pela pandemia, medidas essas que passaram pela suspensão do pagamento dos parquímetros, pela distribuição de 

computadores e internet aos alunos carenciados do concelho, pelos incentivos do comércio aos produtores locais, designadamente 

através da criação de uma plataforma digital, para facilitar o escoamento dos produtos durante a pandemia, muito mais poderia 

citar. 

Senhora Presidente, quero na sua pessoa felicitar todos os autarcas do concelho, desde Vereadores a Presidentes da Junta de 

Freguesia, que estiveram consigo na linha da frente a resolver os problemas dos munícipes. Felicito também os funcionários da 

autarquia, que em circunstâncias excecionais, continuam a dar o seu melhor para manter esta nossa “casa” segura e em pé e quanto 

a outros que andam por aí, atravancados, com algumas ervas daninhas, de vez em quando vão dando sinal de vida neste jardim à 

beira do Tua plantado. 

Bem sabemos que estamos em ano de eleições, mas sabemos também que não há melhor campanha do que a do trabalho feito. 

Mirandela e os mirandelenses merecem o melhor, bem haja. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal VIRGÍLIO TAVARES (CDS/PP) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Queria começar por saudar a todos e desejar um voto de bom trabalho, esperemos que esta Agenda vastíssima da Sessão de hoje se 

consiga concretizar na totalidade. Pedia a todos que colaborassem, para que as nossas Sessões da Assembleia Municipal fossem 

mais suaves, mais céleres e se concretizassem nos respetivos Pontos, concentrando-se neles e não saindo fora deles, deixando de 

parte a demagogia e os ataques pessoais, carregados de adjetivos impróprios e desnecessários. 

A minha intervenção é breve e refiro-me ao campo de futebol de salão e ao de ténis da zona verde, que está a precisar de uma 

intervenção nomeadamente, na própria vedação, nos arames que estão à vista e que qualquer jogador pode ferir-se nesses arames 

ainda por cima cheios de ferrugem, inclusivamente as bolas já passam essa vedação, nas redes, nas balizas eram importante não 

descurar essa situação, porque a juventude e não só, eu também frequento quando posso, com os meus netos e constato isso 

frequentemente. 

Queria também de certo modo regozijar-me pelo facto de vermos aqui um aparato, logo por coincidência, à entrada dos Salesianos 

de máquinas a comporem, a arranjarem finalmente a deitarem o piso da variante do Continente aqui aos Salesianos, eu só lamento 

que há mais de um ano que se falou aqui e reiniciaram-se as obras, estiveram paradas, há dias foram para lá as máquinas, pararam 

novamente e ontem, mesmo com chuva e tudo, estavam a começar a deitar o piso, que é saudável e realmente chamo aqui este 

ponto, mas chamava a atenção do Executivo da Câmara, para que as obras em Mirandela de pequena dimensão estão a ter grandes 

demoras e devia-se evitar isso. 

 

---------- 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. 

Eu venho apresentar aqui uma Moção do seguinte teor: 

 

“Por ocasião do aniversário da Revolução de Abril 

 

A Revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo português, um ato de emancipação social e nacional. 

O 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo levantamento militar do Movimento das Forças Armadas (MFA), logo seguido de um 

empolgante levantamento popular, transformou profundamente toda a realidade nacional. Culminando uma longa e heroica luta, 

pós fim a 48 anos de ditadura fascista e realizou profundas transformações democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, 

consagrou direitos, impulsionou transformações económicas e sociais. 

O Poder Local é parte integrante do regime democrático e do seu sistema de poder É uma conquista que viu consagrada na 

Constituição da República os seus princípios. Um Poder Local amplamente participado, plural, colegial e democrático, dotado de 

uma efetiva autonomia administrativa e financeira. 

A ampla participação popular e o intenso trabalho realizado pelas comissões administrativas, logo após o 25 de Abril, teve a 

consagração com as primeiras eleições livres para os Órgãos das autarquias locais, em dezembro de 1976. O Poder Local 
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Democrático afirmou-se operando profundas transformações sociais e com importante intervenção na melhoria das condições de 

vida das populações e na superação de enormes carências, nalguns casos até, excedendo em larga medida as suas competências. 

Comemorar Abril, relevando o que o poder local representa enquanto conquista desse momento impar da nossa história coletiva, 

exige que se lhe reconheça as condições para o exercício das suas atribuições e competências. 

Não basta tecer elogios ao poder local sem que se lhe atribuam os meios indispensáveis à sua autonomia e os recursos para o pleno 

exercício das suas responsabilidades. 

Não basta repetir loas à descentralização e, ao mesmo tempo, manter bloqueada a criação das regiões administrativas que, 45 anos 

depois de estar consagrada constitucionalmente, está por cumprir. 

Não basta enaltecer a capacidade de realização das autarquias quando se tem em vista transferir competências sem meios 

financeiros correspondentes num processo que é, sobretudo, de desresponsabilização do Estado por funções que lhe competem e de 

transferência de encargos para as autarquias. 

Não basta falar das vantagens de proximidade quando se quer alijar responsabilidades centrais e, ao mesmo tempo, teimar em 

manter por repor e devolver ao povo as mais de mil freguesias liquidadas contra a vontade das populações. 

As comemorações da Revolução de Abril, no ano em que se assinalam os 45 anos da Constituição da República, devem ser um 

momento para afirmar o Poder Local e o que ele representa de espaço de realização de direitos e aspirações populares. Um 

momento de afirmação da democracia, tanto mais atual quanto se desenham e se assumem abertamente projetos reacionários e 

antidemocráticos. 

Comemorar Abril e também, nas atuais circunstâncias, fazer uma afirmação de confiança no futuro, mostrar que a vida pode e deve 

prosseguir criando todas as condições de prevenção e proteção, apontar o sentido de vivência coletiva, de partilha e de participação 

como indispensáveis à realização humana e à felicidade.” 

 

---------- Efetuada a votação e estando 55 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 49 votos a favor e seis abstenções, a 

Moção apresentada pelo Senhor Deputado Jorge Humberto Fernandes eleito pela CDU, 

intitulada “Por ocasião do aniversário da Revolução de Abril. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal FAUSTINO CUNHA (CDS/PP) 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 

Eu votei a Proposta no sentido de todas as propostas devem ser aqui apresentadas e discutidas no entanto, como Declaração de 

Voto recomendo a leitura do discurso de Sua Excelência o Senhor Presidente da República no dia 25 de Abril.” 

 

---------- 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. 

Agradeço a entrega da respetiva Moção à Mesa, transmitindo-lhe que a mesma será colocada à votação no final deste Ponto. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frechas JOSÉ CARLOS TEIXEIRA (Independente) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Vou ler um resumo de uma notícia para poder contextualizar a minha questão. 

“A Comunidade Intermunicipal de Trás -os-montes considera que este plano de recuperação e resiliência não atende as 

necessidades e pretensões da região. 

Os autarcas dizem mesmo um atentado a capacidade de resiliência deste território do interior e que hipoteca o desenvolvimento e 

futuro dos nove concelhos. 

Também na ferrovia não há qualquer investimento previsto para a região do nordeste transmontano. O autarca de Bragança diz que 

este plano, é uma mão cheia de nada. Considerando que mais uma vez se perdeu uma oportunidade de investimento para o nosso 

território. 

Outro dos grandes projetos que ficou de fora é a revitalização do Complexo Agroindustrial do Cachão, nos concelhos de Mirandela 

e Vila Flor. O autarca deste último concelho, Eng.º Fernando Barros, afirma que contava com a inclusão do investimento no plano 

para os próximos 5 anos.” 

Senhora Presidente, vai ou não ser reabilitado o Complexo Agroindustrial do Cachão? 

Para que foram gastos cerca de 50 mil euros nesse estudo que foi feito? Para saber o que todos já sabíamos? 

Desinfeção das ruas: 

Tivemos cerca de 300 casos de Covid-19 ativos em Mirandela, nada foi feito, quando havia 7 casos no dia 11 de marco, nesse 

mesmo dia li um comunicado do Município que iam proceder à desinfeção das ruas e de todos os espaços públicos. 

A minha questão é: foi algum “iluminado” do Executivo ou da Proteção Civil que teve a iniciativa ou foi baseado em algum estudo 

de um epidemiologista? 
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Boletim Municipal, são sempre mencionados os valores atribuídos mensalmente às Juntas de Freguesia, porque não coloca as obras 

que tem feito o Executivo? Mas se pretende colocar os valores atribuídos às Juntas de Freguesia, que é um direito que lhe assiste, 

também deve colocar as transferências de competências que nos foram atribuídas, como por exemplo: conservar o património 

público, manutenção dos caminhos, etc, etc, o que está mencionado no Protocolo, isso é que era falar verdade e com transparência. 

E referir que as Juntas são obrigadas à apresentação de relatórios semestrais e cópias das faturas referentes a esses valores. Desta 

forma já não dão asas a alguns mirandelenses e aos perfis falsos do facebook, fazer mau juízo dos Presidentes de Junta. 

A Senhora Presidente neste mês andou muito preocupada com a atividade física sénior, e a atividade física dos jovens que 

praticavam várias modalidades nas coletividades desportivas do nosso concelho e que, devido à Covid-19, viram-se forçados a 

parar a prática desportiva, não a preocupa? 

Refiro-me aos jovens, que com o desconfinamento lhes permite retornar a prática desportiva no polidesportivo de Frechas e vêem-

se impedidos de o fazer devido ao estado lastimável em que se encontra. Foi orçamentado em 03 de novembro de 2020, bem como 

os restantes polidesportivos de todas as Freguesias, estamos em 30 de abril de 2021. Já foi adjudicada a empreitada? Para quando a 

realização dos trabalhos?” 

 

---------- 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. 

Venho aqui de uma forma muito simples e simbólica, prestar publicamente uma homenagem ao meu Presidente da Assembleia de 

Freguesia que faleceu durante este mês de abril e que eu acho justíssimo vir aqui prestar-lhe essa homenagem, se me permitem. E 

para dizer também que além de ter perdido o Presidente da Assembleia, em termos políticos, perdi um grandessíssimo amigo e 

mais pena fica porque era quase ainda um jovem, um rapaz mais novo que eu, que sempre esteve comigo, sempre esteve 

interessado em resolver os problemas, primeiro da Freguesia do Franco e agora mais recentemente da União de Freguesias do 

Franco e Vila Boa. 

De facto acho que é merecedor de ser sublinhada a vida que este homem teve em prol da União de Freguesias de Franco e Vila 

Boa. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesias de Mirandela VITOR CORREIA (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

A minha intervenção vai ser muito curta, partilho da sugestão do Senhor Deputado Virgílio Tavares, com a qual concordo, 

devemos ser assertivos e diretos naquilo que pretendemos dizer. 

Venho aqui congratular-me com o Executivo por finalmente ter levado a cabo a contratação, ou pelo menos o processo de 

contratação do saneamento básico para a nossa anexa da Bronceda, perguntar-lhe-ia só se tem prevista a data de início das obras. 

 

---------- 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. 

Apenas da nota da realização do Conselho Desportivo Municipal no último dia 24 de março de 2021, sendo um Membro eleito por 

esta Assembleia Municipal, acho que é minha função também dar-vos conhecimento do que se tratou e aqui falamos 

essencialmente da execução dos Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo que se realizaram no ano de 2020. 

Segundo a indicação que nos foi dada no Conselho Desportivo Municipal em 2020, houve uma verba de 346.900,00€ que foram 

dados como subsídios para as coletividades, para os clubes, em que 318.300,00€ foram de subsídios anuais e o restante foram 

subsídios extraordinários. 

Em 2020, foram celebrados 12 Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo e pela primeira vez, segundo a indicação da 

Equipa de Desporto, foi cumprida a exigência legal do Decreto-Lei n.º 273/2009, com a elaboração deste relatório de execução dos 

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo. 

Falou-se também na questão do desporto sénior, onde houve aqui também uma preocupação do Executivo, em retomar a atividade 

com o desporto sénior e também falaram-nos do lançamento da revista “Desporto em Mirandela”, que neste momento já está 

publicada. 

Num dos últimos pontos, falamos de algo mais diretamente relacionado com os clubes, foi a questão da retoma da atividade 

desportiva, à data ainda era uma incógnita e que se viu, também claramente, uma preocupação que havia por parte dos dirigentes 

desportivos, por não saberem ainda muito bem com que “linhas se cosem”, visto que ainda não havia indicações concretas de como 

se ia realizar este desconfinamento também da atividade desportiva, principalmente da atividade desportiva jovem e então 

manifestou-se essa preocupação e pediu-se esse apoio também à Câmara Municipal, para colaborarem nesta retoma da atividade 

desportiva e abordou-se novamente a questão da criação da turma de alto rendimento, aqui neste caso, mais ligado à questão do 

CTM – Clube de Ténis de Mesa, que ainda é uma promessa do Governo e que está ainda em análise e à espera de aprovação. 

Falou-se também na prova de canoagem, que poderia ser recebida aqui em Mirandela, aqui eu também expressei a minha 

concordância com o avançarmos para a receção desta prova, uma vez que estamos numa fase de desconfinamento e acredito que é 

importante voltarmos a receber estas provas, não só numa ótica desportiva, mas também numa questão de retoma da atividade 

económica e dos comerciantes e por isso também considerei que seria importante Mirandela dar este passo. 

Foi-nos indicado que houve uma reunião com os clubes, onde falaram novamente desta questão da retoma da atividade desportiva e 

que certamente o Senhor Vice-Presidente Orlando Pires nos pode elucidar mais do que foi acordado. 

 

---------- A Senhora Deputada RITA MESSIAS (PS) 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. 

“Hoje venho falar-lhes de atitudes e comportamentos pro-sociais, que tem a ver com respeito e comportamentos positivos que nós 

temos com pessoas que são diferentes de nós, quer em termos de cor da pele, cultura, religião, opções sexuais, nível 

socioeconómico, grupo partidário, entre outros. 

Começo por perguntar-lhes, até que ponto, cada um de nós, está preparado para viver uns com os outros, aceitando e respeitando a 

diversidade, tendo por base a empatia, o apoio mútuo, a cooperação, ou seja, atitudes que possam trazer benefícios sociais para 

todos? Sim, porque para isso, temos que ser preparados! 

Pois bem, é muito fácil termos estes sentimentos positivos com os membros do nosso grupo, com quem nos identificamos. De 

facto, faz parte da nossa natureza pois, naturalmente, defendemos, protegemos e somos altruístas com as pessoas que consideramos 

do nosso grupo. Mas, e com aqueles que são diferentes de nós? 

Se olharmos para a nossa história, e não precisamos de recuar muito, ficamos chocados com aquilo que somos capazes de fazer a 

outros seres humanos, que consideramos diferentes de nós. 

E sobre isto gostaria de os convidar a visitar o museu do Holocausto no Porto, que abriu recentemente (a 5 de abril)  e que até 

junho, as entradas são gratuitas. 

Está aqui uma boa oportunidade para visitar este museu e tomarmos consciência do que foi o Holocausto. À semelhança de outros 

museus, conta, através de filmes reais, toda a história de perseguição, tortura e mortes de muitos milhões de pessoas, que aconteceu 

na Alemanha de Adolf Hitler. É importante visitar para nunca esquecer e ver, com os próprios olhos, até onde pode chegar o 

sadismo e a crueldade humana. Foram anos de terror e destruição, representando o extermínio de milhões de pessoas consideradas 

diferentes, entre eles ciganos, judeus, portadores de deficiência, homossexuais, intelectuais e opositores políticos. 

Muitas vezes me pergunto, como foi possível? Que espécie de seres humanos somos, que criamos estruturas e máquinas para 

destruirmos seres humanos iguais a nós, só porque os percecionamos como diferentes? 

Esta nossa tendência de percecionar os outros como diferentes de nós, também nos impulsiona a considerar essas pessoas como 

ameaças e por isso criamos defesas, atacamos, maltratamos, insultamos e até exterminamos. 

Sim, somos assim. Faz parte da nossa natureza, faz parte do mais básico da nossa sobrevivência, dos instintos animalescos que 

todos temos.  

E é esta a nossa forma básica de funcionar. São estes instintos de sobrevivência, que nos levam ao preconceito, à intolerância, às 

desigualdades, à exclusão e à discriminação, conduzindo a fenómenos como o racismo, a xenofobia, o sexismo, a segregação 

social, a discriminação sexual, religiosa e política. 

Eu pergunto, é este tipo de sociedade que nós, agentes políticos, queremos ter e queremos construir? 

Com certeza que não. 

Será que é possível, nos nossos dias, repetir-se a história do holocausto? 

Eu respondo, sim, é. E é porque nós continuamos a funcionar da mesma forma. O ser humano, continua com os seus instintos 

animalescos, só precisam de ser ativados. 

Aliás, os fenómenos estão-se a agudizar na nossa sociedade. Estamos a assistir a um aumento de manifestações antissociais, como 

o Bullying, as desigualdades galopantes na sociedade, o aparecimento da inteligência artificial, e o aumento dos discursos 

extremistas e de polarização política. 

Como podemos então impedir que a história se repita? 

Melhorar as relações interpessoais e prevenir a agressividade, criando comunidades coesas com todos, alicerçadas nos direitos 

humanos, na justiça social e na paz. Através de atitudes e comportamentos pro-sociais, que têm potencial de combater o medo, a 

violência e a divisão social e promover o desenvolvimento de democracias fortes.  

Como é que estas atitudes e comportamentos pro-sociais se podem desenvolver, em cada um de nós? 

Podem-se desenvolver através dos vínculos parentais, bem como através da educação e da cultura, desenvolvendo a empatia e a 

capacidade de compreender o ponto de vista do outro. Tal como Nelson Mandela afirmava: “A educação é a arma mais poderosa 

que podemos usar para mudar o mundo.” 

Celebrámos recentemente o 25 de Abril, que se caracteriza por valores democráticos como igualdade, liberdade, fraternidade, 

justiça, direito à saúde, ao trabalho, à cultura, à habitação, à educação, à dignidade e qualidade de vida de todos. 

Mas, perante o terrível cenário que estamos a assistir, provocado pela atual pandemia, associado a posições políticas extremistas 

que começam a aparecer e que fornecem múltiplos exemplos de manipulação, fake News, para se alinharem a políticas de ódio, 

onde se proclamam discursos de “Nós” contra “Eles”, em que se discriminam imigrantes, ciganos e pobres, a quem se chama 

preguiçosos que não querem trabalhar, torna-se cada vez mais premente e necessário, reforçarmos estes valores e lutarmos pelo 

aprofundamento da democracia e o desenvolvimento económico do nosso país e das nossas comunidades. 

As vulnerabilidades, na atual pandemia estão-se a acentuar o que vai contribuir para reforçar ainda mais a exclusão, a 

marginalização, a segregação social e outros fenómenos. Assim, agora mais do que nunca o comportamento pro-social é importante 

e necessário, sendo característico de sociedades evoluídas e democráticas como penso que todos aspiramos ser. 

E tal como Martin Luther King dizia “Não há nada mais trágico neste mundo do que saber o que é certo e não o fazer. Que tal 

mudarmos o mundo começando por nós mesmos?” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal HUMBERTO CORDEIRO (PSD) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 
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“Passados quase 4 anos a dirigir os destinos do nosso concelho, é altura de proceder ao balanço do trabalho realizado pelo 

executivo. 

Numa primeira conclusão, permite-nos observar um profundo e evidente retrocesso, traindo e enganando os mirandelenses pelo 

incumprimento de promessas e muito dinheiro gasto sem sentido, sem visão estratégica estrutural e sem futuro. O executivo 

limitou-se à gestão conjuntural e, se não fora os projetos herdados pelo anterior executivo estaríamos aqui a falar apenas da 

restauração do deposito de água da estação, -mais conhecido por Caldeirão- e pouco mais.  

Fomos todos enganados. Eu próprio tinha alguma expectativa que pudesse realizar algumas obras prometidas, podendo tirar partido 

da familiaridade que tem com o Governo Central.  

O PSD de António Branco, deixou-lhe um armário cheio de projetos estruturantes aprovados e dinheiro da Europa para os iniciar e 

concluir. 

Sim eu sei, que muitas vezes, sempre que lhe convinha, fez de conta que não existia um passado repleto de realizações de interesse 

municipal que conduziram ao desenvolvimento e crescimento do concelho. 

Sim eu sei, fez de conta, que só existiu uma narrativa sobre os males do passado naquilo que o executivo entendia por conveniente 

dramatizar, quando acossada pela população, ou por nós, nos órgãos executivo e deliberativo.   

Sim eu sei, fez de conta, que disse inúmeras vezes que nos três anos e meio, a cidade progrediu, quando regrediu e as aldeias 

evoluíram, quando estagnaram; 

Sim eu sei, fez de conta, que dialogou, quando na verdade e sobretudo nesta Assembleia, usou uma narrativa repetitiva e raramente 

respondeu às perguntas que lhe foram dirigidas pelo PSD.  

Sim eu sei, quantas vezes enganou os mirandelenses com Planos de Atividades ambiciosos, Relatórios de Atividades Irreais e 

Prestação de Contas habilidosamente preparados, para fazer de conta que se atingiram taxas de execução elevadas. Factos que nós 

demonstramos, apresentamos e provamos aqui. 

Sim eu sei, fez de conta, que era democrata, dialogante, solidária, quando na verdade revelou que era exatamente o contrário, quer 

entre os seus pares, quer com a oposição, revelando, não raras vezes, atitudes narcisistas e autocráticas.  

Sim eu sei, fez de conta, que resolveu vários problemas do concelho quando, na verdade, o que fez foi uma mão cheia de quase 

nada. Digo quase, porque de facto colocou mais dinheiro nas juntas de freguesia, porque as obras são basicamente as mesmas de há 

4 anos. 

Quis o poder e os mirandelenses deram-lhe o poder.  

Foi bom para o seu curriculum político. Mas não foi bom para resolver os problemas dos mirandelenses e para Mirandela. Antes 

pelo contrário, criou problemas que hão de ser resolvidos depois de setembro pelo PSD, porque os mirandelenses já perceberam o 

erro que cometeram. 

É tempo de regressarem os que construíram o passado recente, que irão fazer e refazer o futuro nos próximos 4 anos, terminando 

um ciclo socialista de má memória governativa. 

Ao longo destes 3 anos e meio descobri um atributo muito interessante da Senhora Presidente. 

A veia artística de atriz da Senhora Presidente. 

Das várias questões que lhe foram colocadas durante o mandato, revelou ser uma verdadeira atriz, eximia no improviso, seguindo 

na perfeição o guião da novela que montou no início do mandato. 

Esta veia artística da Senhora Presidente, fez-me lembrar a resposta que o Presidente dos Estados Unidos Ronald Regan deu a uma 

pergunta de um jornalista em 1988. 

A pergunta foi a seguinte: Senhor Presidente, existe alguma coisa que tenha aprendido, quando foi ator, que tenha sido útil à sua 

presidência? 

 O Ronald Regan respondeu: Sim, às vezes pergunto-me: como alguém pode ser Presidente, sem antes ter sido ator? 

Os mirandelenses já conhecem bem esse seu atributo, mas a narrativa esgotou-se. Esgotou-se porque as crenças em que 

assentavam, não eram mais do que o resultado do papel de atriz de um filme de ficção.” 

 

---------- 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. 

“O que hoje me traz aqui é informar a Assembleia relativamente ao Conselho Municipal de Agricultura de Mirandela, cujo 

Regulamento foi por nós aprovado em devido tempo e por esta Assembleia foram também indicados os seus representantes, na 

última Sessão de 26 de fevereiro. 

Na passada 4.ª feira, dia 28 de abril, teve a sua 1.ª reunião, por videoconferência e contou com a presença de diversas entidades e 

individualidades representativas do que podemos chamar a “massa crítica da lavoura” da região e que aceitaram o convite para 

integrar o Conselho, além dos representantes desta própria Assembleia. 

Foram debatidos, de forma muito produtiva e interessante, diversos assuntos, de que destaco: 

 Discussão da Proposta de Admissão de Novos Membros a integrar este Conselho; 

 Apoio Financeiro à Atividade Apícola do Concelho de Mirandela; 

 Criação de um Grupo de Trabalho para apresentar Pareceres, nos termos dos art.os 16.º e 17.º, sobre assuntos a designar; 

Depois de uma breve apresentação e explicação dos objetivos deste órgão consultivo e de apoio à decisão do Executivo Municipal, 

foi explicado que, nas reuniões futuras haverá um período aberto à participação do público e foram prestadas algumas informações, 

nomeadamente que o Gabinete Técnico Florestal do nosso Município está a colaborar com a Direção Regional de Agricultura e o 

Instituto Politécnico de Bragança, na luta biológica para controlo da vespa das galhas do castanheiro, na freguesia de Caravelas. 
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De seguida foram eleitos, por unanimidade, para secretários da Mesa, representantes de duas associações de agricultores – um do 

setor pecuário e outro da área agrícola. 

Mereceu concordância unânime a proposta apresentada para serem dirigidos convites a outras entidades para integrarem este 

Conselho e que, apesar de algumas não terem sede no concelho de Mirandela, acolhem muitos associados mirandelenses, como é o 

caso, por ex. da Cooperativa de Olivicultores de Valpaços. 

Quanto ao tema Apoio à Apicultura no Concelho, o debate foi interessante e remetido para melhor análise pelo grupo de trabalho a 

criar para esse fim. 

Momento alto desta reunião, foi a criação de grupos de trabalho, que é a forma reconhecida de melhor funcionar um órgão 

consultivo desta natureza, que passo a indicar: 

Grupos de Trabalho constituídos nos termos dos artigos 16.º e 17.º do Regulamento: 

GRUPO I - Apoio Financeiro à Atividade Apícola no Concelho. 

 DRAPN - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte - Coordenação; 

 UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

 Cooperativa dos Produtores de Mel da Terra Quente e Frutos Secos, Crl; 

 Gabinete Técnico Florestal (Câmara Municipal de Mirandela). 

GRUPO II - Comercialização de Produtos Locais em Circuito Curto e Licenciamento de Pequenas Unidades Industriais. 

 APPITAD - Associação de Produtores em Proteção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro - Coordenação; 

 DESTEQUE - Associação de Desenvolvimento Local; 

 ACIM - Associação Comercial e Industrial de Mirandela; 

 ANCRAS - Associação Nacional de Caprinicultores de Raça Serrana; 

 Centro de Gestão da Empresa Agrícola Vale do Tua; 

 Divisão de Obras Municipais e Urbanismo (Câmara Municipal de Mirandela); 

 Serviço de Veterinária Municipal (Câmara Municipal de Mirandela).  

GRUPO III - Proteção do Olival Tradicional. 

 IPB - Instituto Politécnico de Bragança - Coordenação; 

 UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

 APPITAD - Associação de Produtores em Proteção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

 ACIM - Associação Comercial e Industrial de Mirandela. 

GRUPO IV - Plano de Regadio Municipal. 

 Centro de Gestão da Empresa Agrícola Vale do Tua - Coordenação; 

 UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

 IPB - Instituto Politécnico de Bragança; 

 APPITAD - Associação de Produtores em Proteção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

 DRAPN - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte; 

 Silvidouro - Associação Agro-Florestal; 

 Presidente da Câmara + Gabinete Técnico Florestal 

Estes Grupos de Trabalho irão desenvolver e apresentar pareceres fundamentados sobre cada um destes assuntos, para serem 

debatidos em reuniões do Conselho e enviados às entidades com competências em razão das matérias e do território. 

Por último, foram apresentadas mais algumas informações, nomeadamente sobre o ponto de situação dos trabalhos que estão a ser 

desenvolvidos para um Plano Municipal de Regadio e relativamente à entrada em vigor do Regulamento de Apoio à Produção 

Pecuária. 

A Senhora Presidente certamente que poderá informar e esclarecer o que os Senhores Deputados entendam questionar sobre esta 

matéria, mas ficarei também ao vosso dispor para o que for entendido.” 

 

---------- 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. 

“Neste intervalo de tempo que decorreu entre a última Assembleia Municipal e esta, tomamos conhecimento que o Exmo. Senhor 

Presidente da Mesa não vai voltar a candidatar-se a este cargo... 

Quero aqui, em meu nome pessoal agradecer a forma possível como conduziu os trabalhos nestes últimos quase 4 anos... 

A forma educada, correta e diligente quando necessário, para a resolução dos problemas que ao longo do tempo lhe foram 

surgindo... merece da minha parte o meu agradecimento. 

Nem sempre alinhado com o poder instituído, quando era muito mais fácil sentir o conforto do poder teve a independência exigida 

pelo cargo de se manifestar contra aquilo que era a orientação do Executivo, exemplo disso é o ponto 4.14 que vamos mais logo 

aqui discutir... 
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Algumas vezes as divergências políticas misturaram-se com questões pessoais, que não elevaram aquilo que deve ser a nossa ação 

no exercício do eleito político. 

Só não erra quem não faz... mas se errou, permita-me dizer-lhe que a política em Mirandela precisa de si... e de políticos como 

Vossa Excelência... 

Este meu Obrigado é extensível à restante equipa que Vossa Excelência lidera... não há liderança sem equipa e não há equipa sem 

liderança... 

Tenho aqui só duas questões... 

Gostaria de perguntar ao Executivo qual a necessidade da realização dum contrato de avença com um excelentíssimo advogado 

para aquisição de serviços na área de assessoria jurídica no valor de 30 mil euros, ou seja 3.000 euros mais iva por mês. 

Quantos contratos mais vai celebrar neste fim de mandato? 

Sim... eu sei... Onde eu já vi isso... 

A questão seguinte já é, infelizmente recorrente, para quando a transmissão Online destas assembleias? 

Foi aprovado, vai para quase um ano nesta Assembleia e ainda não reuniram as condições para que a transmissão aconteça? 

Existe uma deliberação desta Assembleia Municipal que ainda não foi cumprida... 

Sinceramente não consigo entender quais as dificuldades major’s para que a transmissão aconteça... 

Só me resta dizer que, o Executivo, parece não querer que a transmissão aconteça... porquê? 

Sim... eu sei...” 

 

---------- 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. 

Li um texto escrito pela Terra Quente, que incide sobre o Santuário de Mirandela e o restauro do seu altar, estamos a falar do 

retábulo da Capela Nossa Senhora do Amparo que é a obra de arte que está na parede do fundo da Capela e no texto foi dito que era 

do século XIX, é importante que não se deem este tipo de erros, porque o altar é do princípio do século XVIII, de 1705, quando foi 

feita a Capela de Santo António erigida por Paulo de Sá Morais junto das suas casas de moradia, Rua da Ponte, hoje Rua Luciano 

Cordeiro, e que, no século XIX, 1860, foi oferecido pelo padre Miguel Gomes Pereira à Capela de Nossa Senhora do Amparo. 

Na continuação do texto, li que a Confraria de Nossa Senhora do Amparo já vinha a chamar a atenção para a necessidade das obras 

urgentes de restauro e assim salvaguardar este património de valor histórico incalculável. 

Depois tem um texto atribuído a Sívio Santos, Juiz da Confraria, que refere que quando surgiu a pandemia e a não realização das 

Festas, nós vimos uma oportunidade, já que o subsídio anual da Câmara Municipal é de 108 mil euros, tentamos ser um pouco mais 

audazes e solicitar um subsídio extraordinário à Câmara de 18 mil euros, valor correspondente a dois meses do subsídio e com o 

compromisso de ser exclusivamente para o restauro do Altar. Este texto mostra indubitavelmente que a Confraria representada pelo 

seu Juiz, estava perfeitamente consciente da importância da intervenção. Da continuação da notícia, li que a obra foi financiada em 

cerca de 24 mil euros pelo Executivo camarário. 

A minha primeira pergunta è: 

Se o pedido é de 18 mil euros e a Câmara Municipal financia em 24 mil euros, qual a razão de ser desta diferença de cerca de seis 

mil euros? 

Continuando, um programa de televisão em que os intervenientes foram a Dr.ª Joana Afonso do restauro, o Senhor Cónego 

Valentim Bom no conceito do contexto de culto e a Senhora Presidente Júlia Rodrigues que falou entre várias coisas, na associação 

da fé ao povo e aos mirandelenses. 

Aproveito estas palavras para relembrar que o Santuário é gerido todos os dias pela Confraria e que essa Confraria advém do povo, 

advém dos mirandelenses e que a Confraria é um conceito de uma verdade, com uma responsabilidade e uma personalidade 

jurídica de foro canónico e civil, em harmonia com a Concordata que existe em Portugal e a Santa Sé. No fundo a Mesa da 

Confraria tem-nos oferecido ao longo dos anos obras de arte, todas as Confrarias que lá estão desde o princípio, retábulos do altar, 

imagens, quadros, objetos religiosos, entre outros. Todos os dias providenciam o cuidado de tudo quanto diz respeito ao culto 

divino, como as alfaias sagradas, à limpeza, adornos de altar e capelas, velam pelos edifícios todos que lá existem, a reparação dos 

mesmos, como aconteceu com o altar, ora, o Santuário é guardado e disponibilizado com zelo, por um conjunto de pessoas de 

Mirandela, pessoas que elegeram os seus Juízes, coadjuvado por um vice Juiz, secretários, tesoureiros, vogais, ora, isto leva-me a 

uma outra pergunta: 

Qual a explicação para numa intervenção pública através da televisão, etc, desta natureza, não aparecer, nem ser referido o Juiz da 

Confraria, o principal representante de um conjunto de mirandelenses que gostam e tratam da nossa padroeira e que vinham já a 

chamar a atenção para a necessidade das obras de restauro, qual a explicação desta incompreensível ausência? 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Com esta intervenção ficam finalizadas as intervenções dos Senhores Deputados inscritos, para finalizar o Ponto do que à Mesa diz 

respeito, recordo que temos uma Moção apresentada pelo Senhor Deputado Jorge Humberto da CDU, pelo que antes de passar a 

palavra à Senhora Presidente, vamos submeter a Moção a votação designada, “Por ocasião do aniversário da Revolução de Abril”,  

apresentada pelo Senhor Deputado Jorge Humberto Fernandes, eleito pela CDU. 

Para finalizar os procedimentos da Mesa neste Ponto, antes de passar a palavra à Senhora Presidente, a Mesa associa-se ao Senhor 

Presidente da União de Freguesias de Franco e Vila Boa Paulo Pontes, entendendo ser de inteira justiça a prestação, em 

homenagem simbólica desta Assembleia Municipal pelo falecimento do Senhor Presidente da Assembleia da União de Freguesias 
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do Franco e Vila Boa, prestando homenagem à perda da pessoa em causa, mas também a sua dedicação ao Poder Local no 

exercício das funções de âmbito das autarquias locais. 

Pelo que a Mesa vai propor à Assembleia Municipal a realização de um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do 

Presidente da Assembleia da União de Freguesias de Franco e Vila Boa. 

 

---------- A Assembleia Municipal efetuou um minuto de silêncio em homenagem ao Senhor Presidente da Assembleia da União de 

Freguesias de Franco e Vila Boa. 

 

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

Como sempre, quando há alguma alusão à Mesa ou ao Presidente da Mesa e que me cabe dar resposta, eu faço-o no imediato. 

Neste caso, dirijo-me diretamente ao Senhor Deputado Carlos Ventura, para responder-lhe e clarificar o seguinte: em relação à 

questão da transmissão online das sessões da Assembleia Municipal, eu tenho que assumir aqui algumas responsabilidades pela 

falta dessa transmissão, embora esteja convicto de que foi percetível por todos vós que houve um desentendimento entre mim e o 

prestador contratado pela Câmara para executar tal serviço, pelos atraso, mas também por uma série de outras coisas, que culminou 

numa incorreta e anárquica comunicação do prestador para com a mesa, e como tal, necessariamente para com toda a Assembleia. 

Na sequência disso, foi decidido em Comissão Permanente, dispensar de todo, o serviço desse prestador para com este Órgão. 

A Senhora Presidente não terá culpa da falta desse serviço e alguma culpa a haver, pois era aquilo que eu esperava, foi a falta de 

uma ação mais rigorosa para com tal prestador de serviço. 

Também não posso deixar em claro as palavras que o Senhor Deputado Carlos Ventura me dirigiu, desde já o meu muito obrigado 

e sobre isso acrescentar o seguinte, citando Miguel Torga: "Reduzido à pura condição política, o homem é um desertor do mundo 

primordial" … 

e eu acho que ele tinha toda a razão. Segui sempre ao longo do meu percurso político este lema e penso mesmo que todos os 

políticos o deveriam fazer. Senhores Deputados, muitas vezes colocamos o partidarismo em primeiro plano, mas na realidade, a 

nossa função deve ser a defesa dos nossos valores e do Município, pondo-os sempre em primeiro plano. 

Não é um abandono total à ação política, pois como todos vós, continuarei atento e interessado à execução da política local. 

Agora, desta experiência como Deputado Municipal, sobrou de facto uma relação extraordinária e deveras gratificante com todo 

este Órgão que jamais irei esquecer. 

Mas, não me estou ainda a despedir, porque não chegamos ao fim do mandato… 

Só tenho a dizer ao Senhor Deputado Carlos Ventura e a todos vós, que continuem com força e com esse espírito de defesa pelo 

nosso Município, porque a história no futuro, nos irá por isso julgar. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradecer em primeiro lugar as palavras de todos e as intervenções que fizeram. Vou tentar de forma resumida responder a todas 

as questões. 

Em relação ao Senhor Deputado José Pavão, já solicitei o requerimento de novo, em relação à plantação de árvores da Liga de 

Amigos do Santuário de Vale de Freixo, de facto houve um requerimento que foi rececionado, relativamente à qualidade das águas 

do rio Rabaçal, que na altura foi respondido e em relação à plantação de árvores da Liga de Amigos de facto já solicitei aos Órgãos 

Municipais para mo fazerem chegar, para recuperar essa solicitação. 

Relativamente à Senhora Deputada Isabel Barreira, partilho das felicitações a todos aqueles que estiveram envolvidos neste 

combate à pandemia, que ainda não terminou, terminou o Estado de Emergência, mas não terminou a pandemia e portanto partilhar 

também o agradecimento sincero a todos os colaboradores do Município e a todas e a todos os Presidentes das Juntas de Freguesia 

e a cada um dos mirandelenses, que pelo seu comportamento exemplar, têm demonstrado muita responsabilidade, nas fases difíceis 

que temos atravessado ao longo do último ano. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Virgílio Tavares, dizer-lhe que de facto o campo de ténis está há já alguns anos em 

condições difíceis e precisa de obras urgentes, está em fase de Caderno de Encargos, irá para a Contratação Pública. 

A obra de acesso aos Salesianos foi como sabe, uma contrapartida em relação à construção do Continente e por isso a obra já 

começou há alguns dias, mas as condições climatéricas provavelmente também levaram ao adiamento da própria obra, esperemos 

que seja rápida a colocação e a recuperação desta via. 

Em relação às obras que estão a ter grandes demoras, de facto aquelas obras que nós estamos a fazer têm mais ou menos cumprido 

os prazos, com algumas prorrogações, mesmo o nosso Auditório do Centro Cultural já pediram a prorrogação de prazo, houve um 

problema com o fornecimento de alguns equipamentos e por isso quando há atrasos mas desde que a Fiscalização concorde com 

esses atrasos, normalmente são atribuídas essas prorrogações não tendo penalizações para a Câmara Municipal, mas é sempre 

avaliado pelos Serviços Técnicos a questão da prorrogação do prazo solicitada pelos empreiteiros. 

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Jorge Humberto, obviamente que partilho esta Moção, pelo menos em algumas 

partes muito vividas relativamente ao 25 de Abril, pela liberdade, julgo que todos nós partilhamos os valores de Abril, já foi uma 

Moção votada por vós e por isso não tenho mais nada a acrescentar. 

Quanto à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frechas José Carlos Teixeira, dizer que em relação ao 

Programa de Requalificação do Complexo Agroindustrial do Cachão é uma obrigatoriedade legal para nos podermos candidatar a 

fundos comunitários. De facto não consta do Plano de Recuperação e Resiliência, mas aquilo que nos têm referido em sede de 

CCDR-N, é que vão obviamente tentar enquadrar no próximo Quadro Comunitário de Apoio, uma vez que vai haver verbas para 

tudo aquilo que diz respeito à valorização ambiental e à requalificação do próprio Complexo. 
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Aquilo que podemos dizer, é que neste momento estão concluídas as obras da vedação, da remoção dos escombros, estão a ser 

concluídas, faltará o parque de estacionamento que é da competência da Câmara Municipal, que estamos a aguardar um Parecer da 

Infraestruturas de Portugal. 

Relativamente à desinfeção das ruas, este foi um plano que foi elaborado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, com a 

colaboração de voluntários, dos Senhores Presidentes de Junta, obviamente que não é com a frequência que gostaríamos, mas de 

facto o Serviço Municipal de Proteção Civil, juntamente com todos os trabalhadores têm tido um papel fundamental no combate à 

pandemia e portanto não queria de todo desvalorizar todo o trabalho que tem sido feito no âmbito da desinfeção dos espaços 

públicos em conjunto com todos aqueles que se associaram a estas iniciativas. 

Quanto ao Boletim Municipal, de facto existe, como sabe, transferências de verbas isso é o que está a ser colocado, com verdade e 

com transparência, julgo que não podemos deixar de valorizar o esforço das Senhoras e dos Senhores Presidentes de Junta, na 

realização da limpeza de caminhos, na realização das obras que têm sido feitas em colaboração com a Câmara Municipal e com o 

apoio da Câmara Municipal e portanto, isso é o lado positivo da questão, ou seja, o valor acrescentado que estamos a dar ao bem-

estar das populações em meio rural é importante, obviamente que nem na Câmara Municipal nem nas Juntas de Freguesia 

conseguimos fazer tudo aquilo que é necessário porque muito é necessário, mas temos dado passos importantes para a coesão 

territorial no nosso concelho, isso julgo ser percetível por todos. 

Relativamente ao mau juízo dos Senhores Presidente de Junta, não concordo em absoluto, eu acho que os Presidentes de Junta têm 

um papel fundamental na proximidade com as populações, bem como em relação à atividade física dos seniores que foi referida, 

em relação à atividade física dos jovens iniciamos a semana passada, quando nos foi solicitado um rastreio para poderem iniciar 

com a atividade física e cujo valor vai ser suportado pela Câmara Municipal em todas as associações desportivas e coletividades 

que nos foram solicitadas. 

Quanto à questão das obras dos polidesportivos, foi feito um levantamento dos polidesportivos em todo o concelho, ainda é uma 

empreitada considerável, estamos a ver se conseguimos dotação orçamental para iniciar, sei que da parte de alguns Presidentes da 

Junta já têm feito algumas obras pontuais com as verbas que têm sido atribuídas, de facto às vezes o estado de degradação é visível 

ao longo dos últimos anos e também perante intempéries, mas realmente vamos ter que conversar sobre esta situação de forma a 

podermos, com menos recursos financeiros, podermos suprir as necessidades de segurança, eu pedi uma priorização dos 

investimentos para que pudéssemos em conjunto realizá-los. 

Em relação à intervenção do Senhor Presidente da União de Freguesias de Franco e Vila Boa Paulo Pontes, agradecer esta 

homenagem ao Senhor Presidente da Assembleia da União de Freguesias de Franco e Vila Boa, um jovem, com saudade manifesto 

também esta homenagem ao político, ao pai, ao filho que partiu. 

Quanto à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Mirandela Vitor Correia, de facto finalmente conseguimos 

fazer a contratação da Bronceda, julgo que a obra vai ser célere, estamos muito condicionados ao trabalho dos empreiteiros, aos 

concursos, vamos ver, está a ser assegurada pela Divisão de Ambiente e Serviços Operacionais e vamos aguardar, bem como outras 

que também já estão em fase de procedimento concursal, que estão também em marcha. 

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Nuno Magalhães, acho que é importante fazer esta avaliação de todas as nossas 

participações em Conselhos Municipais, o Conselho Desportivo Municipal é um conselho importante, até porque Mirandela é 

amiga do desporto, é uma cidade com desporto. O retomar da atividade desportiva é um assunto importante e em relação à prova de 

canoagem, dizer que tivemos hoje mesmo o Parecer favorável da Autoridade Local de Saúde e vai realizar-se em Mirandela o 

Campeonato de Fundo 2021, que estava agendado para 2020 e que foi adiado por motivos da pandemia, será no próximo dia 22 e 

23 de maio, se as condições epidemiológicas assim o permitirem, para já tudo indica estar tudo aprovado. Agradecer à Federação 

Portuguesa de Canoagem, ao Clube Fluvial é à Equipa de Desporto da Câmara Municipal, que tudo têm feito para a concretização 

desta atividade importante e que em segurança vai naturalmente realizar-se. 

Quanto à intervenção da Senhora Deputada Rita Messias, deu-nos aqui um pensamento positivo sobre a nossa natureza, a forma 

como a defendemos e como nos protegemos ou não uns aos outros. 

Foi uma intervenção de fundo, mas que nos tocou a todos, até porque nos preparou para a intervenção do Senhor Deputado 

Humberto Cordeiro, que foi logo a seguir e fez aqui um pouco daquilo que é “sim, eu sei”, agradeço os elogios relativamente à 

minha capacidade oratória, de facto eu acho que o teatro é uma arte importante, não podemos desvalorizá-lo nem limitá-lo à 

atividade política, obviamente que os políticos, somos todos políticos, pelo menos aqueles que estão aqui sentados e os que estão 

online, somos todos políticos e portanto, o nosso objetivo fundamental é servir as pessoas, servir os outros. 

Tudo aquilo que o Senhor Deputado Humberto Cordeiro referiu, de todo não concordo, como é óbvio, não poderia concordar com 

aquilo que referiu, aliás, a Prestação de Contas de hoje vem demonstrar o caminho que foi feito de consolidação das Contas, de 

equilíbrio orçamental, apesar de todas as dificuldades que vivemos e dizer que de facto um dos grandes problemas da Câmara 

Municipal é os projetos, é ter projetos feitos para candidatar todos, porque nós sabemos que pode haver uma pré aprovação, mas 

depois segue-se toda uma burocracia associada, há os estudos de impacte ambiental, há as questões relacionadas com a aprovação 

do próprio projeto em sede de arquitetura, infraestruturas portanto, um projeto não é um desenho, um projeto é tudo o que envolve 

todas as especialidades e também tudo aquilo que diz respeito à progressão da própria empreitada, orçamentos, medições, sabem do 

que eu estou a falar naturalmente e por isso dizer que, quando fala em democracia, não considero de todo que tenha atitudes 

narcisistas e autocráticas, mas respeito a opinião, a democracia serve para isso mesmo, para nos respeitarmos uns aos outros e as 

opiniões que todos temos. 

Quando o Senhor Deputado se refere ao “guião da novela”, dizer-lhe que somente fiz e fizemos, porque como disse o Senhor 

Deputado Carlos Ventura, “O líder tem uma equipa e a equipa somos todos nós”, todos os que estamos aqui sentados e também os 

que estão online e a situação apesar dos tempos difíceis que vivemos têm corrido com naturalidade, com tranquilidade e com muito 

rigor e transparência. 

Respeitar a opinião obviamente, volto a dizer e a referir, mas não concordo de todo com as insinuações que fez sobre as minhas 

capacidades no teatro e as competências que tenho. Eu não o desvalorizo a esse nível, mas respeito a sua opinião. 
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Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Agostinho Beça, de facto o Conselho Municipal de Agricultura, foi um conselho 

muito, muito importante, demos um passo com a criação de quatro grupos de trabalho que ficaram liderados por associações de 

agricultores, por professores universitários quer da UTAD, quer do IPB que estiveram sempre muito interventivos e esta 

aproximação entre o mundo rural, as associações, os produtores, à Associação Comercial e Industrial de Mirandela e todos aqueles 

que estiveram envolvidos, é fundamental para darmos passos importantes e para valorizarmos a agricultura no nosso concelho. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Carlos Ventura, partilho as referências ao agradecimento, julgo que todos partilhamos 

nesta sala, ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, obviamente que ainda não termina aqui, ainda vamos contra com a sua 

presença portanto, haverá outros momentos, se calhar mais apropriados, mas agradecer e partilhar estas palavras de agradecimento 

à equipa e à sua própria liderança. Eu congratulo-me ainda mais porque faz parte da nossa Bancada e foi eleito por nós e 

obviamente todos os mirandelenses e por vós também e por isso partilhar também estas palavras de agradecimento e de 

reconhecimento do trabalho que foi feito, difícil, muito difícil em condições muito difíceis, mas que soube sempre ter as regras de 

rigor e transparência que se exige nestas funções de liderança. Obrigada, Senhor Presidente. 

Relativamente ao contrato de avença do apoio jurídico dizer que, infelizmente o Advogado que estava contratado pela Câmara 

Municipal faleceu com Covid-19 em dezembro do ano passado, tivemos que fazer uma nova contratação relativamente ao apoio 

jurídico, optamos por um Advogado que já tinha prestado apoio jurídico à Câmara Municipal e que está a prestar apoio jurídico à 

Câmara Municipal, num processo que se lembrarão certamente de Recursos Humanos, dos 22 Técnicos Superiores e que 

apresentou recurso, é um especialista em Direito Administrativo, o valor pecuniário face aos montantes que estão envolvidos em 

muitas ações julgo que é um investimento, não é um gasto, é um investimento na boa defesa do Município e os interesses do 

Município e os interesses públicos. 

Quanto ao passado, de facto e já que refere esta situação, os trabalhos que eram atribuídos a mandatários judiciais, eram pagos à 

peça, é um pagamento muito mais dispendioso para o Município, obviamente que não há contratos de avença, muitas vezes havia 

acordos verbais, ainda há 15 dias chegou uma nota de honorários de um Advogado que desde 2003, que não eram pagos 

honorários, não há contrato e agora vamos ter que resolver este problema e portanto, em relação ao contrato de avença julgo que foi 

um bom contrato para defender o Município nos próximos meses. 

Também dar-lhe boa nota dos dotes vocais que tem e portanto, fazer esta referência positiva aos seus dotes vocais. 

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Pedro Beato, de facto aquele altar veio de uma capela, fez-se referência ao 

século XIX porque foi o ano em que foi colocado naquele local e também não posso deixar de fazer uma referência muito positiva 

a todos os Confrades da Confraria, ao Senhor Juiz da Confraria, relativamente a todas as facilidades que têm dado à empresa que 

está a fazer a reabilitação e a recuperação do retábulo. 

Houve um contacto inicial para a atribuição de um subsídio extraordinário, entretanto a Divisão de Cultura considerou que seria 

bom fazer o acompanhamento técnico da obra, fez uma consulta preliminar a três empresas, foi um procedimento que foi 

acompanhado por Técnicos do Município da área cultural e consideramos que seria importante que a Câmara Municipal e 

designadamente, os Técnicos da Câmara Municipal fizessem esse acompanhamento. Nem de todo foi considerado que a Confraria 

não teria condições para o fazer, mas realmente com o acompanhamento dos Técnicos da cultura da Câmara poderia ser mais ágil e 

o objetivo está traçado e está concluído praticamente, que é a reabilitação do retábulo. 

O convite ao Senhor Cónego Valentim Bom, à responsável da empresa que pertence aqui à nossa Diocese e a mim própria surgiu, 

eu fui convidada para estar presente e naturalmente que acedi a este convite. 

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 Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 

Para complementar esta Informação e de acordo com o Regimento, a Senhora Presidente pode e possivelmente até deve, defender 

este Ponto, pelo que agradecia e pedia à Senhora Presidente se tem alguma coisa a acrescentar sobre o assunto. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

“Celebramos há dias 47 anos de liberdade. De Estado democrático em essência e valores. 

Ultrapassamos, serena e convictamente o maior desafio dos tempos modernos, onde um vírus, isolou um povo, mas não vedou a 

liberdade nem a determinação que nos caracteriza e importa agora vacinar a economia, o emprego, o trabalho contra as amarguras 

do bloqueio económico e das dificuldades emergentes. 

Acreditar na solidariedade e na tolerância, e defender o ideal de tornar mais justa e solidária a nossa sociedade, é o vínculo 

necessário onde nos centramos para que, cautelosamente e sem atropelos, se projete o trabalho autárquico e este governo local seja 

tudo o que se espera, ou seja, capaz de empreender, inovar e acrescentar valor, célere e urgente, projetando eficiência e eficácia 

sem precedentes. 

Em 2020, o ativo do Município de Mirandela atingiu os 64.860 610,09€ o que significa uma diminuição em resultado dos reajustes 

e procedimentos de regularização da transição para o novo normativo contabilístico SNC-AP, e ainda em resultado da 

regularização dos investimentos em curso, desde 2002 até 2019. 
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O total do Património Líquido é no final de 2020 de 49.448.932,16€, tendo-se registado uma variação positiva face ao ano anterior. 

Em 2020, o valor do Passivo cifrou-se em 15.411.677,93€, tendo registado uma muito significativa redução face aos anos 

anteriores. 

Em 2020 o valor da dívida total (10.835.786€) é quase metade do valor da receita corrente (20.014.307€) encontrando-se abaixo 

dos limites legais, (1,5 vezes da média da receita corrente cobrada). 

Em 2020, o Município de Mirandela consegui manter o seu objetivo de solidificar e recuperar financeiramente a sua capacidade 

económico-financeira, reduzindo a sua dívida em 25,22% (3.654.754€). 

Em 2020 o Município de Mirandela desenvolveu um procedimento para analisar e implementar o reembolso do Imposto sobre o 

Valor Acrescentado (IVA), tendo sido reembolsado no montante de 276.778,80€. 

A isenção da fatura do mês de março a todos os consumidores, bem como a isenção do pagamento de parquímetros e residência de 

estudantes, durante o período de encerramento de comércios e escolas decretado pelo Governo refletiram-se em cerca de 

232.076,12€ de receita não cobrada. 

No ano de 2020 a despesa total paga pelo Município de Mirandela ascendeu a 24.683.624,89€, fixando-se o grau de execução do 

orçamento da despesa nos 83,1%. 

Poupamos 158.150,75€ em iluminação pública. 

Transferimos para as freguesias 1 057 857,59 o que representa um aumento de quase 90% face ao valor de 2018. 

Apoiamos as famílias (no quadro pandémico), com cerca de 72 168,98€ não relevando todo o trabalho de suporte à saúde pública. 

A prioridade dos investimentos do Município durante o ano 2020, assentou em diversas obras de arruamentos, muros e passeios em 

Mirandela e nas aldeias com a reparação de estradas e caminhos da Rede Municipal. 

Em suma fomos prudentes, eficazes, resilientes e muito constantes apesar de todos os constrangimentos. 

O Município de Mirandela orgulha-se de ter os seus colaboradores envolvidos e presentes, eficazes e conscientes e suficientemente 

críticos para nos desafiarem permanentemente. 

Iguais até na representação de género (194 mulheres e 191 homens). 

Em 2020, foram realizadas 325 ações de formação, tendo abrangido 443 participantes, totalizando um total de 1.293 horas de 

formação. 

Em 2020 o Município de Mirandela, só em matéria de segurança e saúde no trabalho, realizou 36 ações de formação, abrangendo 

quase 60 % dos trabalhadores. 

Prosseguimos, por isso, a capacitação técnica, o reforço em saber e conhecimento e isso vai ser mais um fator crítico de sucesso 

para a realidade vivida no Concelho de Mirandela. 

Assumimos a educação. 

Estamos no caminho da transição digital e realidades comerciais online para potenciar a economia local são um sucesso. 

Precisamos de estender a rede nacional de comunicações. 

Agarramos os postos de trabalho apoiando todos os que conseguimos! 

Estamos, mais maduros autarquicamente, mas muito mais exigentes, sobretudo connosco, acreditando que a experiência acumulada 

vai-nos fazer superar o que se fez e continuar a sonhar! 

Vamos conquistar uma juventude politicamente adormecida e anestesiada pela embriaguez do populismo, vamos capitalizar a 

matéria humana de Mirandela e potenciar soluções com o que já temos em curso e com tudo o que vamos realizar, entretanto. 

Não iremos deixar de fazer porque se aproxima um tempo de decisão autárquica. O nosso trabalho é aqui e ao tempo do exercício 

da governação local não permitiremos interferências nem adormecimento. Assim somos e assim nos manteremos. 

O escrutínio e o caminho terão o seu tempo e esse só poderá ser extraído às nossas famílias e ao lazer. Somos profissionais e 

inabaláveis na convicção dum trabalho árduo e determinado. 

Obrigado a todos sem exceção pois este anfiteatro político é inigualável na paixão por Mirandela, na exigência e na critica 

construtiva. 

Apelo, que não nos deixemos embalar pela confiança duma era sem COVID e mantenhamos a cautela, o rigor nos alertas e no 

cumprimento das medidas de prevenção individual e coletiva. 

Cito Adriano Moreira, terminando: 

"Os valores são o eixo da roda. A roda anda, passa por mudanças, e o eixo acompanha a roda, mas não anda.”” 

 

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

Agradecer à Senhora Presidente este complemento à sua Informação. 

 

---------- A Senhora Deputada EDUARDA NEIVA (PSD) fez uma interpelação à Mesa: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Eu quero fazer só uma pergunta e não fiquei esclarecida. 

Quero perguntar, com todo o respeito à Senhora Presidente da Câmara, se o Juiz da Confraria foi contactado ou não? E se teve 

conhecimento da reportagem que a televisão passou e que todos nós vimos? 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) fez uma interpelação à Mesa: 
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Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Senhora Presidente, a Senhora Presidente aproveitou no Ponto 4.1, que é a “Apreciação da Informação da Senhora Presidente da 

Câmara”, para realizar aqui uma peça de teatro! 

E se foi uma estratégia que utilizou, pergunto-lhe se foi um discurso de despedida e de balanço? Porque não sendo propriamente 

neste Ponto a Prestação de Contas, se porventura aproveitou para fazer um discurso de despedida a esta Assembleia Municipal? 

Senhora Presidente, perante as suas palavras, perguntava-lhe e se me é permitido, tendo em conta as Informações da Senhora 

Presidente que tem apresentado de Assembleia em Assembleia, qual foi o assunto estrutural que porventura resolveu em 

Mirandela? 

O único porventura e visível, é a coesão social que tem acontecido nas Juntas de Freguesia por conta do Protocolo estabelecido e 

aprovado nesta Assembleia Municipal e por conta de quem? De uma Proposta da Bancada do PSD. Porque Senhora Presidente, 

continua sem investir no ensino superior e por resolver um problema nuclear, que são os jovens estudantes em Mirandela, que se 

veem condicionados com o acesso à habitação a preços controlados e assim poderem efetuar aqui os seus estudos. 

Depois dos alertas de muitos jovens aqui presentes, que lhe tiveram a oportunidade de chamar aqui, que foi objeto da comunicação 

social e que a Senhora Presidente até hoje, se bem me lembro da última vez, tentou-se escudar numa entrevista dada por parte do 

Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior. 

Senhora Presidente, educação, cultura, para não falar do Protocolo estabelecido com a Fundação de Serralves, desporto, turismo, 

emprego e fixação de jovens, diga Senhora Presidente, qual destes itens que se vai vangloriar em campanha eleitoral, de ter 

resolvido no concelho de Mirandela, a favor das pessoas e também das empresas?! 

 

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

Muito obrigado, foram feitas duas interpelações à mesa, que foram muito mais que isso... Deixai-me dizer que nós, Mesa, temos 

perfeita consciência que estamos num período de pré-campanha eleitoral e que de certo modo é legítimo às partes, trazer aqui para 

o nosso meio o calor desse período. Vamos no entanto fazê-lo com tolerância, uns defendendo, outros atacando, isto faz parte da 

vida política, mas vamos fazê-lo com ética, como aliás está a ocorrer hoje e muito bem esta sessão. 

Vamos dar continuidade às inscrições deste ponto após o almoço. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente, em relação à sua comunicação neste Ponto, a CDU tem aqui umas perguntas para lhe fazer e agradecíamos que 

fosse muito direta e concisa. 

Não sua Informação escrita a Senhora Presidente faz menção a uma sessão Focus Group “por videoconferência, sobre o tema do 

Desenvolvimento Económico, visando obter contributos para a Agenda Estratégica 2030 do Concelho, com a participação de 

vários empresários mirandelenses, no dia 17 de março”. Senhora Presidente aquilo que nós lhe queremos perguntar, era saber qual 

foi o critério para a seleção dos empresários e quem é que fez a seleção? Se foi a ACIM, se foi a Mircom, ou se foi a Câmara 

Municipal? E quais foram os empresários? 

Em relação à sua Informação também, no dia 24 de março, “reunião com técnicos dos Serviços competentes do Município para 

articular estratégia de abordagem ao estudo do Plano Municipal de Regadio”, sobre o tema agricultura com a participação 

também de empresários agrícolas e representantes de organizações agrícolas e também gostaríamos de saber quem é que fez a 

seleção? Qual foi o critério de seleção, quer para os empresários agrícolas, quer para as organizações agrícolas? E saber quem são 

estas organizações e estes empresários agrícolas. 

Senhora Presidente, trago aqui um tema, que se tem ouvido falar em Mirandela, que tem a ver exatamente com aquilo que se fala e 

obviamente que quero obter da sua voz uma resposta, em relação aquilo que se está a passar com a empresa Turistua, estamos a 

falar do Flor de Sal. É que se tem comentado em Mirandela e daí a CDU ter pedido à Senhora Presidente a situação contratual, ou 

seja, o contrato que foi celebrado com a empresa Turistua – Empreendimentos Turísticos. Temos aqui o contrato de exploração e o 

que nós temos ouvido falar e depois de recebermos exatamente a informação que pedimos, esta empresa deve à Câmara Municipal, 

ao dia de hoje, o valor de 94. 536,00 € e também consultando na sua Informação não vemos que a Câmara Municipal tenha metido 

qualquer processo, para reaver este dinheiro, não está no Tribunal Administrativo qualquer tipo de pedido de pagamento desta 

dívida, sabendo também nós que no contrato de exploração que foi feito em 2004, com o Executivo do Dr. José Maria Silvano, diz 

aqui no Ponto 4: “Esta concessão de exploração não confere o direito de trespasse ou sublocação a qualquer outra forma de cessão 

da posição” e o que se tem ouvido em Mirandela, é que há um empresário de Valpaços e num processo já pelos vistos bastante 

adiantado, que quer ficar com os últimos dez anos da concessão, porque esta concessão foi atribuída por 25 anos e faltam dez anos, 

para o término desta concessão. 

Há um empresário de Valpaços que pretende, daquilo que se falar por isso é que eu agradecia a sua explicação sobre qual é a 

posição da Câmara Municipal sobre este assunto, ficar com os últimos dez anos de concessão e aqui perfazem-se duas situações, ou 

seja, a Câmara até este preciso momento e já tinha autoridade para o fazer, visto que há esta dívida de cerca de 94 mil euros, que 

serão 51 mil euros por dívida atrasada, mais o IVA de 11 mil euros e os mais 50 % de agravamento que perfaz um total de 20 mil 

euros. 

Eu gostava de saber exatamente em que ponto é que está esta situação? E porque é que a Câmara Municipal ainda não pôs uma 

ação de despejo, visto que esta entidade com a qual a Câmara tem esta concessão, está em dívida desde 2014, se não estou em erro. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal FAUSTINO CUNHA (CDS/PP) disse:  

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 
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Antes da minha intervenção gostava de fazer uma pequena referência em nome do CDS/PP, quero felicitar os jovens que têm a 

oportunidade de crescer aqui. 

Senhora Presidente, a Vereação apadrinhou uma iniciativa no Dia do Livro, de pendurar 900 livros nas árvores e eu queria 

confessar-vos que tenho bastante dificuldade em perceber esta cultura canhota, de pendurar livros como bolotas, à espera que os 

suínos, sedentos de cultura trepem às árvores e possam deglutir. 

Tenho pena que esses livros tenham ficado à chuva, se tenham estragado, quando podiam estar disponíveis para leitura em qualquer 

Biblioteca ou enviados para países palop’s, onde muitos jovens gostariam de ter oportunidade de aperfeiçoar a língua de Camões. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Neste Ponto vou fazer uma pequena introdução, porque numa determinada altura diz: “estudante do IPB veio realizar entrevista 

para pequeno documentário sobre a cultura em Mirandela.” Este é um tema que me agrada particularmente porque fui convidado 

pelo IPB para acompanhar trabalhos de alunos que estão, quer no campo do turismo, quer no campo da multimédia e também da 

informática. Isso deu-me um prazer especial, porque como cidadão de Mirandela fui convidado para ajudar os alunos a gostarem 

mais de Mirandela. Francamente acho que é um tema muito interessante e fiquei extraordinariamente satisfeito com este convite. 

Outro aspeto que eu queria falar, as Informações da Senhora Presidente têm sido ao longo dos anos todos em que eu estou em 

Mirandela, mesmo com outros Executivos, normalmente há temas que são muito importantes, como a cultura, o turismo, a saúde, a 

Biblioteca, o Serviço Educativo, o Museu Armindo Teixeira Lopes (MATL), o Património Cultural do Município de Mirandela, 

Exposição de Pintura e Desenho, Museu da Oliveira e do Azeite, Serviço de Património Cultural, desporto, a educação no contexto 

da Ação Social, a Rede Social, ajudas ao nível do concelho de Mirandela, proteção de crianças, inclusões, cidadania, participação, 

combate à discriminação social, estes são um conjunto de temas e continuamos por aqui fora, que eu considero extraordinariamente 

importantes e que existiram sempre em Mirandela felizmente. 

Neste contexto, eu gostaria de fazer uma pequena partilha de pensamento, sem qualquer intenção que não seja partilha de 

pensamento, não tem qualquer sentido diferente deste que estou a dizer. 

- Há na nossa cidade dois locais, sem dúvida os mais importantes política e culturalmente. Estou a Falar do Palácio dos Távoras, 

desde os anos 50, o centro político de excelência e o Centro Cultural de Mirandela, onde está instalado o Museu Armindo Teixeira 

Lopes 1981, a Biblioteca Sarmento Pimentel 1980, Auditório Municipal onde se realizam sessões de Cinema, Teatro, Seminários, 

Concertos, etc… 

Um cidadão que precise de ir a estes locais de referência política e cultural e marque uma reunião na Câmara por preocupações 

políticas de cidadania ou outras e que se desloque ao Centro Cultural porque gosta de arte contemporânea, por exemplo. 

Entra na Câmara Municipal no dia da reunião para falar com o Senhor Presidente ou Senhor Vereador. 

Vai ao Centro Cultural para uma visita no campo da arte… 

Mas, este cidadão ou cidadã anda de cadeira de rodas! 

Tem um lugar reservado, o melhor, quer junto à entrada da Câmara quer junto ao Centro Cultural… tem rampas de acesso bem 

visíveis nos dois locais referidos. 

Este é um aspeto que o meu pensamento aborda com alguma regularidade.  

Este mesmo cidadão, se necessitar de levar o lixo ao contentor perto de sua casa, tem de ir na sua cadeira de rodas para a estrada, 

local para onde estão virados os contentores, porque dá mais jeito aos trabalhadores de recolha do lixo!!! 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Vou aproveitar esta oportunidade, se me permitem, para fazer aqui o esclarecimento ao Senhor Deputado Pedro Beato, 

relativamente ao convite que foi feito para fazer a reportagem, esclarecendo as dúvidas do convite à Confraria Nossa Senhora do 

Amparo e ao seu Juiz de Confraria. Nós fomos contactados pelo Diretor do secretariado das Comissões Sociais da Diocese 

Bragança-Miranda Bruno Luís Martins Rodrigues, todos os convites foram enviados pelo secretariado da Diocese, de facto 

convidaram a RTP, o Mensageiro e a Eclésia, a proposta da reportagem da Igreja foi feita pela comunicação social da Diocese e por 

isso não tive qualquer responsabilidade nos convites que foram feitos pela Diocese, a Diocese Bragança-Miranda foi quem ganhou 

um concurso, a obra ficou em 18 mil euros mais IVA, daí a situação do valor que estaremos a falar. 

Foi a Diocese que convidou as pessoas a estarem presentes nas reportagens e eu na qualidade de convidada, participei. 

Relativamente às questões levantadas pelo Senhor Deputado Jorge Humberto, dizer que a Agenda Estratégica 2030, está a ser 

elaborada em focus groups, por videoconferência, abordando as várias questões, normalmente é o grupo mais alargado possível que 

estão inscritos em bases de dados, nomeadamente neste caso de empresários da Associação Comercial e Industrial de Mirandela e 

na agricultura foi exatamente o mesmo procedimento, o mais alargado possível, para obtermos maior participação possível e os 

maiores contributos. 

Tenho-vos a dizer que, por exemplo, na área da agricultura foi feita uma proposta que já está incluída nestes cadernos de encargos, 

para as refeições escolares, que é a utilização de produtos locais, ou seja, existe já nestes concursos públicos para o próximo ano 

letivo, que já estão em andamento, uma alínea que faz a referência a que as empresas das refeições escolares e que normalmente 

ganham os concursos e que concorrem, tem uma alínea que prevê o consumo e a aquisição dos produtos locais no mercado local, 

esse foi um dos contributos que foi dado por um empresário agrícola e foi acolhido, estávamos mesmo a tempo de alterar os 

procedimentos e foi incluído no caderno de encargos. 

Estes debates são sempre muito interessantes, estamos a ouvir pessoas que normalmente não são ouvidas em fóruns e temos 

colhido muitos bons contributos, apresentaremos, a seu tempo, o relatório final. 
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Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Faustino Cunha, dizer-lhe que não concordo, mas respeito a opinião, não 

concordo que se vulgarize a leitura, até porque foi uma iniciativa do Bibliotecário, do Dr. Pedro Sinde, da Biblioteca Sarmento 

Pimentel e que acolhemos todos com gosto, foi um sucesso em todo o concelho, em particular onde eu estive não choveu naquela 

altura, havia também a possibilidade de forrarmos os livros com plásticos em caso de chuva, mas de qualquer forma acho que foi 

uma iniciativa muito interessante, aliás, os livros estavam bem colocados, não havia livros que foram estragados pela colocação em 

árvores e sinceramente eu gosto mais de ver os livros a darem fruta, eu acho que as pessoas acolheram e gostaram muito desta 

iniciativa e se isso incentiva a leitura, eu acho que tudo aquilo que nós pudermos fazer para incentivar a leitura são sempre boas 

iniciativas e é sempre de louvar estas iniciativas. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Pedro Beato, dizer que o acompanhamento de alunos do IPB, tive oportunidade de os 

ver, fizemos uma visita interessante sob o ponto de vista cultural. 

Em relação às acessibilidades, de facto tem-se melhorado bastante em algumas acessibilidades, mas ainda não temos tudo feito em 

questões de acessibilidade, em particular no acesso aos edifícios públicos, obviamente que estamos a caminhar para melhorar essas 

condições, mas ainda não está tudo feito e agradeço esta referência. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente, eu não sei se foi propositadamente que a Senhora Presidente se esqueceu de responder à minha pergunta em 

relação à informação sobre aquilo que é um negócio e que se fala em Mirandela, da transferência do Flor de Sal. 

Eu volto a repetir à Senhora Presidente, eu sei que a dívida que está em cima da mesa não se reporta à sua execução no Executivo 

da Câmara Municipal, mas contudo é importante nós percebermos que entre março e maio de 2014, os 12 meses de 2015, 2016, 

2017 e os meses janeiro, fevereiro, março e abril de 2018, totalizando um montante de 51.690,60 €, mais o IVA que são mais 11 

mil euros, mais 50 % de agravamento, que são 20 mil euros, portanto, esta empresa deve à Câmara Municipal um total de 94 mil 

euros. 

Senhora Presidente, o que se fala em Mirandela é que o proprietário desta empresa prepara-se para fazer um negócio com um outro 

proprietário do mesmo ramo de Valpaços, em que vai haver a transmissão. 

Senhora Presidente, nós sabemos que há várias formas de dar volta a isto, aliás, eu até lhe podia explicar provavelmente como é 

que este negócio está a ser feito e está a ser planeado, a entrada deste Senhor, deste proprietário de Valpaços para a sociedade como 

sócio e digamos que reverte para ele, pagando provavelmente aquilo a que a Câmara Municipal tem direito, que é a dívida e ficará 

ele a gerir o negócio por mais dez anos. 

Senhora Presidente, mas o que diz o contrato, concretamente sobre esta questão e é isto que eu quero ouvir da Senhora Presidente, 

porque, fala-se em Mirandela e depois sabe que quando se começa a falar muitas vezes sobre a mesma coisa, o que é uma mentira 

passa a ser uma verdade. O que diz no ponto 6 do contrato é que: “o incumprimento por parte do concessionário de qualquer das 

disposições contratuais respeitantes à presente concessão, dará à Câmara Municipal o direito de rescindir livremente o contrato, 

sem lugar ao pagamento de qualquer indeminização e requerer de imediato o despejo, ficando por conta daquele todas as despesas, 

quer particulares, quer judiciais.” 

Eu quero saber porque é que a Câmara Municipal ainda não intercedeu junto das autoridades, neste caso do Tribunal e praticar o 

despejo, este é o primeiro ponto. 

E porque é que este Senhor se prepara para fazer a transmissão de um direito, que é a exploração daquele espaço a outra pessoa e 

ficando, digamos que, o negócio feito entre quatro paredes, sem transparência e não a Câmara Municipal ressarcir-se daquilo que é 

um direito, por aquele espaço outra vez a concurso público, para que outros empresários possam concorrer e dignificarem aquele 

espaço. E agradecia uma resposta, Senhora Presidente. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Peço imensa desculpa, porque tinha aqui aberto no computador a informação, que aliás foi enviada ao Senhor Deputado, no sentido 

de esclarecer cabalmente todas as situações ligadas à Turistua, que é a empresa detentora da concessão do Flor de Sal. 

Quanto a isso Senhor Deputado, pode ter a certeza que da minha parte e da parte deste Executivo, não há qualquer situação que não 

seja transparente relativamente a esta concessão. 

Eu passo a explicar, por concurso público que foi aberto em 2004, foi adjudicada a concessão de exploração do Restaurante 

Panorâmico no Parque Dr. José Gama, que resulta das deliberações das Reuniões da Câmara Municipal de 25 de junho de 2004 e 

01 de outubro de 2004. Em 24 de fevereiro de 2005, foi celebrado a respetivo contrato de concessão de exploração, cuja cópia foi 

enviada para o Senhor Deputado, nos termos deliberados e previstos nas peças do procedimento do concurso. 

Houve uma cedência da exploração do café, restaurante e esplanada pelo prazo de 25 anos, com inicio a 24 de fevereiro de 2005, 

obrigando-se o concessionário como contrapartida a partir do mês de março de 2005, ao pagamento de uma prestação mensal de 

1001,00 €, a liquidar até ao dia 08 de cada mês, montante que foi atualizado com o coeficiente fixado para o aumento de rendas não 

habitacionais. 

Ao longo do tempo foram ocorrendo diversas intermitências nestes pagamentos e desentendimentos com o concessionário, 

alegando este elevados prejuízos e encargos na manutenção das instalações, em consequência de várias inundações que entretanto 

ocorreram no rio Tua. 

Assim, em 15 de maio de 2018, foi o concessionário notificado pessoalmente dos montantes em dívida respeitantes às prestações 

da ocupação mensal em falta até esta data. Estamos a falar de março e maio de 2014, aos 12 meses de 2015, de 2016, de 2017 e aos 

meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2018, no montante de 51.690, 60 €, mais 23 % de IVA, com 50 % de 

agravamento por ausências de pagamentos, mais 20.447,28 €, conforme previsto na cláusula 3.ª do contrato de concessão da 

exploração, para proceder no prazo de 30 dias à regularização da situação em falta, sob pena de resultar na resolução do contrato, 



(Ata n.º 02/2021 de 30 de abril) 

Pág. 19 de 52 

por incumprimento do mesmo e sem pagamento de qualquer indeminização e imediata desocupação das instalações nos termos 

previstos nas cláusulas 3.ª e 6.ª do mesmo contrato. 

Em junho de 2018, o concessionário veio apresentar um pedido de compensação, acerto de contas, ao qual foi negado o provimento 

e sendo notificado em outubro de 2018, no sentido de proceder à liquidação do valor em dívida ou apresentar um plano de 

pagamentos e retomar de imediato, a partir de novembro de 2018, o pagamento das mensalidades futuras, o que efetivamente nesta 

parte veio a ocorrer. 

Sucede porém, que, não obstante as tentativas de notificação pessoal, com vista a obter um acordo de pagamento relativamente aos 

valores em dívida, sem recurso aos meios coercivos, não se logrou alcançar tal objetivo. 

O concessionário retomou em novembro de 2018, até ao presente, abril de 202, o pagamento mensal devido pela ocupação do 

edifício, objeto do contrato, pelo que neste momento encontra-se em dívida relativamente às prestações de ocupação mensal o 

seguinte: março e maio de 2014, os 12 meses de 2015, 2016, 2017 e os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 

julho, agosto, setembro e outubro de 2018, no valor total 57.765,30 € mais 23 % de IVA, mais 50 % do agravamento, que são 

23.485,13 €, conforme previsto na cláusula 3.ª do contrato de concessão. 

Este assunto foi encaminhado para o Mandatário Judicial do Município, para acionamento dos competentes meios legais. 

Entretanto, como já falamos nisso hoje de manhã, ele veio a falecer e neste momento aquilo que lhe posso dizer, é que está a ser 

encaminhado para o Mandatário Judicial novo e que não houve qualquer contacto formal com a Câmara Municipal, para que fosse 

sub concessionado ou vendido o restaurante em causa e a concessão em causa. 

Neste caso em particular, o que lhe posso dizer é que informalmente de facto soube que havia uma minuta adicional a este primeiro 

contrato, que não está na posse da Câmara e portanto, não é do conhecimento do Serviço Jurídico, que permite a sub concessão, um 

contrato antigo que permite a sub concessão, não o conheço e portanto, não posso fazer referência a ele. 

 

4.2 – Ratificação da Proposta de Medida Excecional de Apoio Económico. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 11 de março de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção pelo período de um mês, 

dos preços praticados no âmbito do Regulamento “TUA START” às sociedades/promotores 

instaladas no Centro de Apoio à Criação de Empresas (CACE), devendo-se comunicar a 

presente deliberação no prazo de 48 horas à Assembleia Municipal de Mirandela, conforme 

proposto.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal LUÍS MOSQUEIRO (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Eu vou abrir esta intervenção com um pedido de esclarecimento, eu gostava de ver esclarecido, isto em relação à intervenção do 

Senhor Deputado Humberto Cordeiro, em que o Senhor Deputado Humberto Cordeiro diz na sua intervenção, que “realmente 

ficou um armário cheio de projetos, em que esta Câmara utilizou ou poderia ter utilizado para concretizar”, eu quero ver 

esclarecido o seguinte, é que eu tenho conhecimento que o Executivo no início deste mandato, porque eu não estive lá para ver e de 

facto o que foi deixado do mandato anterior foram armários vazios, se calhar os projetos não estariam era nos armários, estariam 

noutros sítios que não os armários. Eu gostava era de ver esclarecida esta situação e se calhar neste ponto até me podem esclarecer, 

se os armários estavam com projetos, se não estavam com projetos. 

Foi também aqui utilizada com bastante frequência a palavra estrutural e é bastante habitual perguntar a este Executivo que obras 

estruturais é que foram feitas e quais são as obras estruturais que estão a ser feitas. Desculpem a minha ignorância, na questão da 

palavra estrutural, ainda há pouco a Senhora Presidente falou numa questão que é estrutural, que foi incluir nas cantinas produtos 

que vão ser comprados aos produtores locais, isto é ou não é estrutural? Eu acho que isto é estrutural. 

Quando se fornece computadores, ligações à internet a uma escola, a todos os alunos que são necessitados, é ou não é estrutural? 

Eu acho que isto é estrutural, estrutural não é só cimento, não é só ruas, eu não sei que projetos e que coisas estruturais é que o PSD 

tanto apela e tanto pergunta, quando nós temos uma crise e que fomos apanhados com esta crise, como o mundo inteiro foi 

apanhado com esta crise e a Câmara conseguiu responder de uma forma estrutural à crise. 

Não fez projetos, nós temos que compreender que as obras não se fazem nesse mandato, fazem-se num próximo mandato, agora há 

coisas que a Câmara faz e que são estruturais e há obras que fazem que são estruturais e daqui estar aqui eu nesta questão, porque 

eu acho que temos que dar relevância a certas e determinadas questões que a Câmara coloca, porque a Câmara foi pioneira no 

apoio à economia local, foi pioneira no apoio à área social é à educação, foi pioneira e isto é estrutural, isto é estrutural, se calhar a 

Oposição queria que estruturalmente a Câmara deixasse de socorrer estas pessoas, de socorrer estas entidades e passasse a investir 

no alcatrão, no cimento, ele lá vem. Lá está, não investe neste mandato, irá investir num próximo. As obras lá se irão fazer noutros 

mandatos, nesta ou noutra gestão. 

Agora, temos que realçar é que a Câmara de facto, fez coisas estruturais que são pioneiras e das quais não se fala, por exemplo, eu 

vejo aqui uma questão pioneira que é a questão do Cartão Comércio, foi pioneiro, a Câmara foi pioneira, é ou não estrutural para as 

empresas? Para as famílias que estão em volta dessas empresas, eu acho que é estrutural, o Cartão Comércio, Mirandela Market, 

tudo isso, todas estas políticas direcionadas para as empresas, para as famílias, acho que tem algo de estrutural. 

A isenção das rendas do Mercado, é uma coisa estrutural neste momento, um alívio às famílias, um alívio às empresas, é uma coisa 

estrutural. Isentar o pagamento das taxas aos feirantes, também é uma coisa que é de louvar, é de salientar, é de falar desta política 

de benefício de beneficiar as pessoas, de beneficiar as empresas, porque atrás das empresas estão pessoas. 

Indo aqui ao assunto, eu gostava só de perguntar porque é que esta aprovação de isenção só é por um período de um mês? Porque é 

que não se pode prolongar um pouco mais, no âmbito do Regulamento Tua Start, para até ao final, até que a crise pandémica esteja 
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equilibrada, uma vez que as empresas estão a incubar, estão a arrancar e precisam aqui de um forte apoio, para que elas possam ter 

depois “pernas” para andar. 

Eu acho que é manifestamente pouco, no meu entendimento, da isenção só da renda de um mês para estas empresas que estão a dar 

os primeiros passos no nosso mercado e que se calhar vão cá ficar e isso também é estrutural, é estas empresas ficarem cá, criarem 

postos de trabalho, acho que também é estrutural. 

 

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

Eu peço desculpa pela minha “ausência”.., (estava a atender um telefonema) , mas deixai-me dizer que de facto o Senhor Deputado 

Luís Mosqueiro fugiu um pouco ao tema, ele estaria com certeza a focar-se mais no Ponto seguinte, o ponto seguinte  que se refere 

ao apoio sanitário, económico e social e aí sim, mais estrutural. Já falou antecipadamente sobre um assunto, ou seja, não vai ter o 

direito de falar no Ponto seguinte, porque já disse o que tinha a dizer e acho que o disse de uma forma muito clara. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal HUMBERTO CORDEIRO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Caro colega Luís Mosqueiro, o que é que o Senhor disse que tenha a ver com o que tem a ver este Ponto em questão, “a Câmara 

Municipal de Mirandela delibera aprovar a isenção pelo período de um mês, dos preços praticados no âmbito do Regulamento 

“TUA START” às sociedades/promotores instaladas no Centro de Apoio à Criação de Empresas (CACE)”, o que é que o Senhor 

disse que tenha a ver com isto? Nada, por isso, sinceramente, não lhe ficou nada bem vir aqui fazer uma intervenção destas. 

 

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

Obrigado Deputado, são opiniões. O Senhor Deputado Luís Mosqueiro quer dizer mais alguma coisa. Senhor Deputado julgo não 

ser necessário, todos já entendemos a questão e vamos adiar este desentendimento, se for necessário e houver tempo, para o final da 

Sessão, em Outros Assuntos. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradecer ao Senhor Deputado Luís Mosqueiro a intervenção estrutural para esta Sessão e dizer que acabou por referir algumas 

questões, na minha opinião importantes, porque também vem aqui fazer alguma alusão aquilo que foi dito na intervenção feita na 

parte da manhã, do Senhor Deputado Paulo Pinto, que falava nas obras estruturantes da Câmara Municipal neste mandato, nestes 

praticamente quatro anos de mandato. 

Eu muito rapidamente e sem voltar à questão dos armários vazios de projetos, dizer o seguinte: na questão estrutural eu julgo que 

houve e hoje vamos abordar isso mais daqui a pouco, relativamente às Contas, houve várias situações estruturantes, a dívida, houve 

uma diminuição da dívida substancial, conseguimos atingir o equilíbrio financeiro, conseguimos diminuir os impostos e portanto é 

dinheiro que fica nas famílias, nas pessoas, de facto a nossa ação é nas pessoas e aumentar o investimento. 

Falamos em educação, em cultura, em desporto e turismo, todos projetos estruturantes para o Município, agradeço a intervenção e 

dizer que mais à frente vamos falar nestas obras estruturantes e o nosso foco principal são sempre as pessoas, o bem estar e a 

qualidade de vida das pessoas. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 55 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 54 votos a favor e uma abstenção, 

ratificar a Proposta de Medida Excecional de Apoio Económico. 

 

4.3 – Ratificação da Proposta de Medidas Excecionais de Apoio Sanitário, Económico e Social. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 23 de abril 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, com efeitos a 1 de abril de 

2021, devendo-se comunicar a presente deliberação no prazo de 48 horas à Assembleia 

Municipal de Mirandela, conforme proposto.” 
 

---------- 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. 

“Neste ponto da ordem de trabalhos, debatemos a Proposta de Medidas Excecionais de Apoio Sanitário, Económico e Social que o 

Executivo propôs e bem, e que já reuniu unanimidade dos votos em sede de Câmara, no decurso do mês de abril. 

Em assembleias anteriores havia parabenizado a Senhora Presidente e equipa, pelo trabalho e diligências tomadas face à pandemia 

de Covid-19, no nosso concelho, e questionado o Executivo sobre as medidas a médio e longo prazo de apoio às famílias e à 

economia local, de forma a atenuar uma crise social e económica. 

Eis-nos perante a resposta estrutural a essas minhas inquietações que penso serem comuns a todos que formamos este hemiciclo. 

Depois da vigência de dois largos períodos de estado de emergência, em 2020 de 19 de março a 2 de maio e ainda de 6 de 

novembro a 27 de abril do presente ano, impõe-se medidas de apoio que permitam a sobrevivência e melhoria de condições de vida 

das famílias e alavancar o tecido comercial e empresarial.  
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Estão vertidos nesta proposta, apoios diversos à prevenção e contenção da pandemia, facto que nos congratula pois ainda há muito 

caminho a fazer, e o passado ensina-nos que é a aposta na prevenção que melhor resolve as problemáticas de saúde e da economia; 

doravante que continuem a ser aplicados os planos de Emergência e Proteção Civil, e repliquem-se condições de trabalho à equipa 

do Comando Operacional Municipal, a quem endereço desde já o meu especial agradecimento pelo trabalho realizado, bem como a 

todos os profissionais que quer na linha da frente, quer nos bastidores nos puseram a salvo de problemas maiores – bem-hajam. 

O reforço financeiro para apoio à vacinação e testes Covid-19, representa uma fatia generosa do orçamento municipal global, mas 

como já referi anteriormente, parece-me a solução mais equilibrada – pois mais vale prevenir do que ter que remediar.  

As medidas suplementares de apoio à economia local reúnem um conjunto de apoios significativos com especial destaque para o 

cartão comércio, o mirandelamarket, a promoção dos agentes económicos locais, entre outros, mas Senhora Presidente, exorto-a 

para ir mais além, no que diz respeito às taxas dos feirantes e do mercado municipal – isente os mesmos de todas as taxas até final 

do ano de 2021, de forma a poderem reabilitar-se de situações económicas mais precárias pela ausência das feiras, por estes largos 

períodos de tempo. 

E finalmente e de não menos importância, o apoio às famílias, vertido nas majorações dos apoios sociais, na manutenção do apoio 

aos mais carenciados, na manutenção da suspensão dos cortes de água e saneamento, na manutenção de programas de apoios aos 

mais idosos, na dinamização de campanhas de exercício físico e das linhas de apoio, entre outros. 

De uma forma geral, Parabéns pela coragem de investir e reforçar apoios sociais às famílias e aos agentes económicos locais – é 

nesta senda que se reforça localmente um Estado social, e tomando por minhas as palavras de Mário Soares – “O Estado social é 

indispensável para que a economia funcione.”” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu tenho aqui uma questão, mais concretamente para colocar à Senhora Presidente, que tem a ver com uma informação que me 

chegou de que ainda há dívidas referentes ao Festival do Rancho do ano de 2020, a alguns produtores, obviamente que esta 

pergunta não sei se a coloque à Senhora Presidente, se a coloque à Mircom, porque agora ficamos na dúvida se é a Mircom que faz 

o desenvolvimento destas Feiras e é quem paga, se é a Câmara Municipal. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Referir que em relação à Senhora Deputada Patrícia Bernardo, partilho em absoluto da intervenção, dizer que esta Proposta de 

Medidas Excecionais de Apoio Sanitário, Económico e Social tem uma revisão trimestral e portanto, em relação ao prazo de 

implementação das medidas, vamos trimestralmente fazer a avaliação e avaliar a pertinência da manutenção de todas, em parte ou 

em algumas. Em relação à majoração das prestações sociais, damos nota de que a situação social é bastante difícil em relação a 

algumas famílias, não só por situações de desemprego, mas também por dificuldades acrescidas para as famílias já de si algumas 

carenciadas, que ficaram numa situação pior do que antes da pandemia. Agradeço a intervenção. 

Em relação à questão do Senhor Deputado Jorge Humberto, não percebi o que é que estava a referir em relação à Mircom. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Chegou-me uma informação que diz que ainda existem dívidas aos produtores, comerciantes referentes ao Festival do Rancho de 

2020 e eu queria perguntar se é verdade ou se é mentira. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Obrigada pelo esclarecimento, relativamente ao Festival do Rancho, de facto o rancho foi pago pela Câmara Municipal, logo que 

entregaram todos a documentação foi efetuado o pagamento dos litros de rancho contratualizado. Julgo que estarão todos pagos, 

pelo menos aqueles que entregaram toda a documentação, é verdade que houve um atraso, porque alguns comerciantes se atrasaram 

em entregar a documentação obrigatória para a Câmara Municipal poder fazer o pagamento, declaração de não dívida às Finanças e 

à Segurança Social, mas julgo que estarão todos regularizados. 

Se souber de algum caso em que não tenha sido efetuado o pagamento agradeço que nos faça chegar, através do Senhor Presidente 

da Mesa, para verificarmos a situação nos serviços de contabilidade. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 54 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a Proposta de Medidas 

Excecionais de Apoio Sanitário, Económico e Social. 

 

4.4 – Prestação de Contas 2020. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 23 de abril de 2021, que se transcreve: 

 

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

três votos contra dos membros do PSD, conforme proposto: 
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1 - Aprovar os documentos de Prestação de Contas de 2020 da Câmara Municipal, em 

cumprimento da alínea i) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação; 

2 - Submeter esta deliberação à apreciação e votação da Assembleia Municipal, em cumprimento 

do indicado preceito e ainda do n.º 2 do art.º 27.º e da alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

“A Prestação de Contas é, senão, o Relatório mais importante para aprovação nesta Assembleia Municipal. Este documento retrata 

a accountability da gestão da res publica local, daí a sua importância, pois, presta informação relevante e detalhada sobre as 

decisões políticas e de gestão, tomadas num período temporal, com relevância económica, financeira e patrimonial. 

Este Relatório de Gestão obrigatório, conforme o regime jurídico das autarquias locais, incide sobre: 

- os dados económicos do município, sobre  investimento,  condições de financiamento, custos e proveitos; 

- a situação financeira, expressa no balanço e demonstração de  resultados; 

- e sobre a evolução das dívidas de curto, médio e longo prazos de terceiros e a terceiros, identificando ainda as dívidas das 

instituições de crédito e outras, relevantes de  terceiros; 

- assim como, a análise da situação patrimonial do município, considerando o inventário, o balanço e a demonstração de  

resultados;  

Depois desta breve introdução, a Bancada Municipal do PSD, apresenta a seguinte análise, deixando para outros Membros mais 

habilitados desta Assembleia, as questões dos números: 

O Orçamento de 2020 contemplava um valor significativo de 36 milhões de euros, e que se viu reduzido para cerca de 30 milhões 

de euros, sofrendo uma desorçamentação de cerca de 6 milhões euros, montante significativo que ficaram por gastar ou investir no 

concelho de Mirandela. Este procedimento veio mais uma vez defraudar as expectativas dos mirandelenses em geral, tanto mais 

que, sem este expediente contabilístico, o valor real de execução não ultrapassaria os 69%, Senhora Presidente, e por aqui nós 

podíamos ficar, porque de facto, estes 2 ou 3 números retratam de certa maneira, a sua capacidade de gestão ou falta dela, no ano 

de 2020; Este ano de facto foi muito difícil, muito atípico, condicionando sobremaneira a ação dos Municípios que se viram 

forçados a cancelar determinados projetos, suspender determinadas obras, tudo por força da crise pandémica instalada. 

Mas Senhora Presidente, a pandemia, na nossa opinião, não pode servir de desculpa para tão baixa taxa de execução. A Senhora 

Presidente, não mandou parar nenhuma grua, nem grande nem pequena, porque quando se iniciou a pandemia, nenhuma obra 

significativa estava em construção na cidade de Mirandela ou nas freguesias do concelho. 

Por força da pandemia, assistimos à Senhora Presidente a criar mais uma oportunidade política, contra as forças da oposição, 

apresentando com toda a pompa e circunstância política aos mirandelense, um plano de combate e mitigação aos prejuízos 

causados pela Covid-19, falando em milhões euros disponíveis, que se fossem verdadeiros, estariam agora vertidos neste números, 

conferindo-lhe uma melhor taxa de execução;   

Senhora Presente, procuremos outros números, da sua dita gestão da rés publica de 2020. 

Sobre receitas correntes e despesas correntes, os valores das receitas correntes superam os valores das despesas correntes em cerca 

de 442 mil euros. Este desequilíbrio orçamental verificado, agora permitido por força da pandemia, levou à verificação de um saldo 

corrente deficitário, de cerca de 800 mil euros, e que merece ser realçado negativamente, visto que no relatório de gestão, este 

défice é justificado com o pagamento das faturas às Águas do Norte, quando devia ser justificado pelo regime excecional das 

autarquias no combate à Covid-19. 

Senhora Presidente, tantas verbas recebidas neste mandato, por conta das transferências do Orçamento de Estado, 

comparativamente a mandatos anteriores. 

A receita total de 2020 foi de cerca de 25 milhões de euros, quando comparado a 2017. Este valor representa um aumento de cerca 

de 3 milhões 756 mil euros, verba tão significativa, que tem permitido à Senhora Presidente pelo menos conceber um Plano de 

Atividades sem quaisquer constrangimentos e se verbas faltassem, Senhora Presidente, tem documentalmente, ganhos de mais 

receitas, ao nível da cobrança de água aos consumidores em 111 mil euros comparativamente a 2017, o qual gostaríamos de obter 

uma justificação da sua parte. 

Relativamente à despesa total aumentou 4 milhões e 280 mil euros, relativamente a 2017, tendo sido da seguinte forma: 

Despesas com pessoal:  

- aumentaram 1 milhão e 250 mil euros, onde se destacam as despesas com o gabinete de apoio ao Executivo, atingindo no final 

dos 4 anos de mandato, cerca de mais 500 mil euros, comparativamente ao Executivo anterior, os 14 avençados ao seu dispor 

quando o anterior Executivo apenas tinha 5, assim como tem aumentado o número de funcionários e trabalhadores ao abrigo de 

programas ocupacionais, que até julgamos aceitamos como sendo boa estratégia, contudo, com este aumento de despesas de 

pessoal, o Executivo não tem correspondido capazmente aos desafios do desenvolvimento e progresso do concelho. 

Referente a aquisição de bens e serviço corrente, saudamos a despesa contraída, o que significa mais dinheiro gasto pela autarquia 

na economia local; 

Como as instituições do concelho, beneficiaram do aumento transferências de verbas de cerca de 930 mil euros, o que apoiamos, na 

esperança que estas entidades tenham incrementado os seus planos de atividade com mais quantidade como qualidade, com 

particular destaque para o protocolo das Juntas de Freguesia, que foi uma conquista a favor do poder rural; 

Posto isto, Senhora Presidente, como é possível ter aumentos de receita de 4 milhões de euros, e ter apenas contraído 48 mil euros 

de gastos em investimento. Este indicador é demonstrativo da qualidade do seu exercício autárquico, e que agora compreendemos, 

o gosto que tinha, político, em inaugurar as obras deixadas pelo anterior Executivo, parecendo que sabia de antemão da dificuldade 
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que tinha em realizar obras neste seu mandato, e se dúvidas existem, os 50 mil euros apenas gastos na rubrica de despesas de 

capital, as ditas despesas “boas”, comprovam o que afirmamos e que está à vista dos mirandelenses. 

Referente ao endividamento, ele diminuiu por conta do cumprimento do PSF, que ano após ano diminuía forçosamente cerca de 1 

milhão e 100 mil euros, por força das amortizações, e também pela falta de execução de obras e projetos que nada a salientar nesta 

rubrica,  

Sobre as políticas seguidas, colocamos em causa a estratégia seguida, se bem que a dívida do município diminuiu, contudo neste 

exercício, primou pelo aumento das despesas correntes, que ao abrigo do combate à Covid-19, pode ser compreensível, mas não na 

sua totalidade, tendo usufruído de montantes de receitas consideráveis e pouco ou nada foram transferidas para investimento no 

concelho. 

Senhora Presidente, de facto a política por vezes é muito cruel, e a política dos números é ainda mais cruel e insensível, pois não 

transmitem as preocupações que teve com a pandemia da Covid-19, que sabemos que foram muitas. Tantas operações foram feitas, 

como responsável máxima da proteção civil que a obrigou a pensar muito à frente, concebendo hipotéticos cenários de crise e de 

catástrofe e que foi eficazmente diligente na resolução dos problemas. 

Mas Senhora Presidente, agora como então, a Bancada Municipal do PSD, entende que a execução do Orçamento e das Grandes 

Opções do Plano de 2020, assentou essencialmente em grandes números, mas, em termos de obra feita e adequadas para o 

desenvolvimento do território, ainda que perturbada pela Covid-19, foi pouco ambiciosa, pois acrescentou muito pouco e ainda não 

foi capaz ao fim de 3 anos de mandato, dar a transformação sempre propagandeada pelo “Outro Caminho” junto dos 

mirandelenses. 

Assim, com a ponderação cuidada que os documentos merecem e considerando que a execução ficou ainda aquém do orçamento já 

votado desfavoravelmente, os Membros da Assembleia Municipal eleitos na lista do PSD votam contra a Prestação de Contas de 

2020.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal FAUSTINO CUNHA (CDS/PP) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

O que tenho a dizer em relação a este Ponto, na medida em que do ponto de vista contabilístico, as contas não merecem qualquer 

reparo, estão bem apresentadas, estão classificadas e nós temos capacidade para ouvir, do ponto de vista de execução do ano, 

parece-me que há uma referência ao que está cabimentado, o que está cabimentado foi autorizado pela Assembleia Municipal, quer 

seja desorçamentado ou não a Assembleia Municipal pronunciou-se, autorizou, a partir daí é oficial, também nada a dizer. 

De qualquer forma e por isso, eu gostaria de ter uma informação mais precisa e mais responsabilizante para poder votar contra, na 

medida em que o PSD que em Reunião de Câmara votou contra, com certeza é capaz de ter elementos mais concretos para nos 

esclarecer em relação às causas desse voto contra. 

Em relação às contas que são apresentadas agora, eu pedia apenas alguns esclarecimentos, porque de facto se nós compararmos as 

grandes rubricas dos Orçamentos dos últimos dez anos, pouco varia, o grau de execução, as contas, etc, anda ali mais ou menos 

pelo mesmo. Agora, há aqui coisas que eu não compreendo, porque é que o total do ativo passa de, em 2019 de 83 milhões de 

euros, para em 2020, de 64 milhões de euros? Porque é que as outras variações do património líquido passam de 1,2 milhões de 

euros, para 22,9 milhões de euros? 

São essencialmente estas grandes questões que não entendo, qual foi a movimentação? Qual foi a causa da passagem deste total do 

ativo, principalmente, passar de cerca de 83 milhões de euros para cerca de 64 milhões de euros e depois esta questão do 

património líquido de 1,2 milhões de euros que passa para 22,9 milhões de euros. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal NUNO MAGALHÃES (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Passando à Prestação de Contas de 2020 e àquilo que nos é apresentado, antes de avançar com aquilo que é a minha análise, tirando 

aqui o que os nossos Membros da Assembleia já trouxeram, há aqui uma primeira gralha que detetei aqui no quadro resumo, que 

tem a ver com as outras receitas, onde nos diz que a dotação corrigida é inferior ao que é executado e o grau de execução é de 83%, 

por isso daqui das duas uma, ou há aqui um lapso e o grau de execução não são os 83%, mas sim os 68%, ou então há aqui uma 

alteração de valores que não está correto e por isso pedíamos este esclarecimento. 

Falando então daquilo que é a execução deste Orçamento, aquilo que vemos é um Orçamento com 83% mais ou menos de 

execução, olhando para aquilo que são as receitas, temos o destaque daquilo que é as receita correntes com 90% e aquilo que são as 

receitas de capital de 63%, olhando para a execução da despesa, novamente nos 83%, 86% nas despesas correntes, 73% nas 

despesas de capital. 

Se olharmos parece que a execução efetivamente foi uma boa execução de 83%, mas a realidade não é igual áquilo que nos faz 

transparecer esta Prestação de Contas e isto porquê? Se já o fiz também há um ano atrás, quando falamos na Prestação de Contas de 

2019, temos também que nos reportar áquilo que aconteceu em dezembro de 2020, quando se faz essa Alteração Orçamental 

Modificativa, onde se modificam as rubricas do Orçamento. Embora aqui o Senhor Deputado Faustino Cunha nos venha aqui dizer 

que isso é um dado consumado, nós também temos que nos manifestar e dizer que não é por isso que temos que aceitar e diz aqui, 

83% foi a realidade, é a realidade contabilística, mas se olharmos para aquilo que é a realidade que aconteceu e que se consumou, a 

realidade espelha-nos outra coisa bem diferente. 

E aquilo que olhamos é exatamente aquilo que o Senhor Deputado Paulo Pinto já aqui disse, em que passamos de uma execução de 

83% que seria algo maravilhoso, para um grau de execução de 68%, tanto em receitas, como em despesas, obviamente que este 

diferencial nos tem que chamar a atenção e principalmente quando olhamos para aqui, para a questão das receitas de capital, onde 

nos dizem que tem uma execução de 63%, segundo aquilo que nos diz a Prestação de Contas, olhamos para a execução antes da 

Revisão Orçamental e vemos que ela é de 37%, obviamente que isto tem que nos chamar a atenção. 

Quando olhamos para as despesas de capital, vemos que no Relatório temos 73%, mas sem a Revisão Orçamental de dezembro 

temos 42% e isto também tem que nos chamar a atenção e há aqui diferenças, aquilo que contabilisticamente está registado não é 
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incorreto, aquilo que foi feito não é ilegal, não é ilegítimo, podem-no fazer, mas no entanto acaba por nos dar aqui uma 

camuflagem daquilo que é a realidade, porque se nós chegamos ao dia 18 de dezembro e alteramos um Orçamento não estamos à 

espera que naqueles restantes 12 dias vamos executar tudo o resto e até porque as justificações que nos são dadas relativamente a 

essas Alterações Orçamentais Modificativas são que, é uma necessidade de adequar o Orçamento à taxa de execução. 

Nós compreendemos que há aqui outras questões que não são só questões políticas, temos noção que a própria Lei das Finanças 

Locais tem alguns alertas precoces que nos obrigam a fazer reportes no caso de haver durante dois anos consecutivos não termos 

executado 85% das receitas, eu percebo que se tente adequar isso, mas tenho também algum receio de estarmos a criar aqui um 

parecer e não um ser, estarmos a parecer que estamos a executar muito, mas na realidade não estamos a executar assim tanto como 

deveríamos, porque se a realidade contabilística é uma, a realidade prática e do dia-a-dia demonstra-nos algo diferente. 

Por isso também comecei a preocupar-me com esta questão, já o tinha feito em 2019 e voltei a fazer este ano e fiz um comparativo 

entre os últimos três anos também, naquilo que é a execução que nos é apresentada e aquilo que seriam estas execuções sem estas 

Modificações Orçamentais que são feitas sempre em dezembro, com a questão de adequar aquilo que é executado áquilo que está 

dotado, que está nas dotações corrigidas. 

Olhando para aquilo que foi a execução da receita nestes últimos três anos, em 2018 temos 75%, em 2019 75%, em 2020 83%, 

obviamente que com isto ficaríamos satisfeitos, mas se olharmos para os números antes das Revisões de dezembro, aquilo que 

vemos é, 66% em 2018, 61% em 2019 e 68% em 2020, algo que é completamente diferente que daquilo que está nos Relatórios e 

daquilo que ficará sempre para registo. E aqui, no que toca às receitas correntes, não há efetivamente uma grande alteração, mas há 

uma oscilação grande, principalmente naquilo que toca às receitas de capital, porque se nas receitas de capital em 2018 diziam-nos 

que a execução era de 56%, em 2019 de 47% e em 2020 63%, se tirarmos a Revisão Orçamental feita em dezembro, temos 

números 39% em 2018, 25% em 2019 e 37% em 2020, que é algo totalmente diferente daquilo que nos demonstram, ou seja, 

passamos aqui de execuções superiores à metade daquilo que está orçamentado, para execuções muito abaixo de metade daquilo 

que é planeado e por isso preocupa-nos. 

Olhando para a execução das despesas nestes últimos três anos, 2018 75%, 2019 74% e 2020 83%, antes da Revisão Orçamental de 

dezembro, se olhássemos para a execução era 66% em 2018, 61% em 2019 e 68% em 2020, novamente algo totalmente diferente 

daquilo que nos é demonstrado. 

Esta questão olhada principalmente para aquilo que são as despesas demonstra-nos um pouco aqui esta perversidade que é realizada 

com esta Revisão que é feita em dezembro, isto porque se olharmos para a execução das despesas de capital que é feita nestes 

últimos três anos em 2018 temos 78%, em 2019 temos 67% e em 2020 temos 73%, o que é que nos dá a sensação, de 2018 a 2019 

houve uma quebra mas em 2020 recuperamos a nossa despesa de capital, aquilo que é o investimento. Na realidade, se virmos estes 

números antes da Revisão Orçamental passamos de 61% em 2018, para 42% em 2019 e 42% em 2020, ou seja, este cenário de 

retoma do investimento não é tão claro quando olhamos para os números antes da Revisão de dezembro, obviamente que isto nos 

preocupa e parece-nos que há aqui alguns números artificiais, não são ilegais, não são ilegítimos, está tudo dentro da legalidade, 

compreendemos isso, mas preocupa-nos, porque dá-nos a sensação que estamos a criar uma realidade onde parece que tudo está 

bem, mas que na realidade não o está. 

Há muito daquilo que é a nossa receita, principalmente de capital e muito que é a nossa despesa, principalmente de capital que não 

é executada e que isso não está espelhado nestas Prestações de Contas e por isso acompanho e como disse o Senhor Deputado 

Paulo Pinto, este voto contra, porque efetivamente não sentimos que esta Prestação de Contas espelhe a realidade e espero que o 

Senhor Deputado Faustino Cunha fique esclarecido porque é que nós achamos que esta Prestação de Contas não espelha aquilo que 

é a realidade, porque se nós mudarmos as regras do jogo, no seu final o resultado final vai ser sempre diferente daquilo que nos é 

apresentado e por isso nós votamos contra e como obviamente aquilo que estamos aqui a fazer é sempre numa versão construtiva 

sobre as coisas, para mim seria mais fácil estar aqui a debitar números e esperar que a Senhora Presidente os absorvesse todos, mas 

eu deixo aqui os números e os cálculos que nós fizemos para chegar a estes números. 

 

---------- O Senhor Vereador JOSÉ CUNHA autorizado a intervir, disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Falando aqui um pouco da Prestação de Contas e já que fazemos tantas comparações aos anos anteriores e quiseram falar sobre 

isso, antes de mais referir que quando em 2017 a Senhora Presidente me propôs para Vereador a Tempo Inteiro, não era um lugar 

ao qual teria esse direito, porque a nível legal só será um Presidente e dois Vereadores, ficou bem definido nessa reunião que me 

seria entregue a Pasta financeira e para equilibrar as contas. Foi esse trabalho ao qual eu me dediquei ao longo destes três anos, 

para já, estamos a falar do ano de 2020 e por isso trabalhamos arduamente em parceria com o Executivo para conseguirmos 

equilibrar as contas e podermos ter um futuro melhor. 

Antes de continuar referir que, fala-se muito aqui do que foi executado e do que não foi executado, é uma verdade que o 

Orçamento é um documento previsional, ao longo do seu ano existem as mais variadas Revisões, aprovadas em Reunião de Câmara 

e posteriormente na Assembleia Municipal, nos seus momentos oportunos foram faladas essas mesmas Revisões e foram votadas 

durante o ano. 

Neste momento estamos a falar e a apresentar as Contas do ano de 2020, é uma verdade que a execução está nos 84%, é verdade 

que se não houvesse essa correção estaria nos 69%, não temos problema nenhum em assumir isso, é uma verdade, é uma operação 

que podemos fazer, também para corrigirmos melhor os números, porque também é uma obrigatoriedade termos a execução nos 

85%, por isso fazemos essa correção sem problemas e admitindo-o. Foi discutido em dezembro, foi votado, foi aprovado, por isso 

tínhamos toda a legitimidade para o fazer. Claro que agora estamos a falar disso, mas sem nenhuma questão. 

Mas temos falado muito também comparando 2017 e 2016 com a atualidade, de referir que realmente as execuções subiram, a nível 

legal e contabilístico é assim que está, é verdade que sem a correção estaríamos nos 69%, eu vou fazer sempre comparações com os 

anos de 2014, 2015 e 2016, comparativamente com 2018, 2019 e 2020. A nível do equilíbrio, é uma verdade que temos um saldo 

negativo, temos um saldo positivo antes das amortizações dos empréstimos, se olharmos só para a despesa corrente e receita 

corrente, o saldo é positivo. Porque é que há este défice na questão do equilíbrio, logo a primeira razão são os 911 mil euros do 
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empréstimo de pagamento do acordo das dívidas às Águas do Norte, que esse pagamento saiu por despesa corrente e a receita 

entrou como receita de capital, se tivesse entrado como receita corrente, logo aí havia o acerto entre as contas. 

Quando falamos da questão do Plano Covid-19, não são só as despesas que estão inerentes, mas também a receita não cobrada e 

temos provavelmente cerca de 500 mil euros, só 232 mil euros foram referentes à isenção do mês de março da fatura da água e 

depois, o Parque de Campismo, os parquímetros, o cinema, as rendas, a piscina, tudo isso que não foi cobrado e por isso a receita 

desceu. 

Mas falando um pouco sobre o que são investimentos e o que é a parte de capital, que tanto se tem aqui falado, temos falado de 

valores percentuais, mas vamos falar em euros. Ao longo destes três anos o discurso tem sido sempre o mesmo, “não há 

investimentos de capital”, tem sido sempre o mesmo, quase me fazem recordar o programa do contrainformação, que para 

satirizarem a CDU, referem que utilizam sempre “a mesma cassete”, é uma expressão muito usada pela CDU nos discursos, digo 

isto sem qualquer ofensa. 

Em relação às despesas de capital nestes três anos, nos anos de 2014, 2015 e 2016, o anterior Executivo fez um investimento de 

21,622 milhões de euros, este Executivo nos anos de 2018, 2019 e 2020 fez um investimento de 22,426 milhões de euros, estamos 

a falar nestes três anos, este Executivo executou mais 800 mil euros em capital do que o anterior Executivo, por isso eu não sei do 

porquê de estarmos sempre a dizer que não fazemos investimentos de capital, quando está aqui a prova, os números são reais, não 

há volta a dar, há mais investimento neste mandato do que no mandato anterior a nível de capital. 

Se falarmos sobre dívidas e tudo isso que aqui estamos a falar e mesmo da execução, voltando um pouco atrás, porque falam 

porque é que temos uma execução mais baixa em 2020, é uma verdade, pois se não houve uma execução mais alta de capital foi, 

não por culpa do atual Executivo, mas também porque não conseguimos ter adjudicações. Posso-vos dizer e foi a Reunião de 

Câmara, porque assim o obriga, a abertura de procedimentos no valor de 12 milhões de euros de capital, todos no mês de junho e 

julho e apenas 4 milhões de euros é que foram adjudicados, os restantes não foram por culpa do Executivo, mas sim porque os 

empreiteiros não adjudicaram as obras. Posteriormente a Estação já foi adjudicada e passamos a ter um valor total de adjudicações 

de 6 milhões de euros. 

Há muitas coisas que se dizem, o Senhor Vereador disse em Reunião de Câmara que os preços dos concursos foram mal 

calculados, que deviam ter sido mais altos, eu posso-vos dizer na Estação foi ao contrário, até baixamos o preço base e foi 

adjudicada, por isso acho que não se deve por em causa o trabalho dos Técnicos, na sua capacitação de calcular o valor da obra. 

Agora, é uma verdade que estávamos num momento pandémico, mas acima de tudo na área da construção e profissionalmente 

conheço muito bem, as empresas ainda não recuperaram da crise da 2010, em que muitas empresas da construção encerraram, 

muitas pessoas nesta área emigraram e acho que as empresas ainda não conseguiram esta retoma a nível de capacidade de resposta, 

tanto em trabalhadores como em tudo o resto, isto porque estamos num momento de pico de execução dos fundos comunitários, 

estávamos também num pico de execução de privados, por isso os empreiteiros não têm capacidade de resposta. 

Infelizmente para o nosso território, nós não temos na nossa região empreiteiros para grandes obras, se formos ver no distrito de 

Bragança não podemos dizer que haja um grande empreiteiro, em Vila Real se calhar encontramos um ou dois, por isso todos os 

outros estão no litoral e isso também nos prejudica, se calhar temos empreiteiros para pequenas obras, pequenas intervenções 

conseguimos fazer com empreiteiros locais a concorrerem às obras, mas em obras grandes não. 

Só no ano passado foram abertos procedimentos de 15 milhões de euros de empreitadas e desses apenas 7,5 milhões de euros é que 

foram adjudicados, o Executivo quis executar, tentou executar, tentou abrir procedimentos e não conseguiu adjudicações, algumas 

ainda não arrancaram, porque também tem que ter visto do Tribunal de Contas, a Zona Industrial já tem o visto aprovado e irá 

começar, a Estação estamos à espera do visto, bem como a rotunda do hospital e o acesso do cemitério de Golfeiras, também 

estamos à espera do visto. Para não esquecer, a nível de águas e saneamento estão já aprovadas obras de cerca de 1,5 milhões de 

euros. 

Este investimento todo, são investimentos sem fundos comunitários, creio que é das poucas vezes em que está a ser feito um 

investimento tão alto no setor da água e saneamento, sem termos verbas comunitárias, vão ser feitos com custo suportados a 100% 

pelo Município. 

Relativamente à dívida, é verdade que foi dito aqui e em Reunião de Câmara que desceu por conta dos empréstimos bancários, é 

uma verdade, temos que os pagar, mas também referir que desses empréstimos bancários, cerca de 3 milhões de euros, já foram 

pagos cerca de 2 milhões de empréstimos foram para pagar dívidas, o Plano de Saneamento Financeiro e ao BPI o Acordo das 

Águas do Norte. Posso-vos dizer que nós baixamos este ano 3,6 milhões de euros no valor da dívida que é importante, muita gente 

fala, “mas porquê descer a dívida?”, para mim é fundamental, porque se tivermos um valor baixo de dívida conseguimos comprar 

melhor, porque conseguimos pagar melhor e faço aqui um repto a todos os Presidentes de Junta, eu quando falo com eles nenhum 

quer dívida, porque é que a Câmara terá que ter dívida?! É que nenhum Presidente de Junta tem, que eu saiba, ou quer dívida, mas 

nós na vossa opinião temos de ter dívida, que não se deve baixar a dívida, por isso é que muitas vezes o património do Estado 

chega ao estado que está, com esse pensamento de gastar o que não é nosso, mas é de todos nós, porque somos todos nós que 

pagamos impostos para isso. 

Nós baixamos a dívida nestes três anos em cerca de 7,8 milhões de euros. Nos três anos do anterior Executivo cerca de 7,5 milhões 

de euros, quase o mesmo valor, a única diferença é que percentualmente representou 28% e agora representa 42%. A questão do 

pagamento e das dívidas é fundamental, quando chegamos tínhamos pagamentos a 180 dias, agora pagamos a 60 dias e menos, 

neste mês não estará a 30 dias, porque realmente dediquei-me apenas, ou em grande parte à Prestação de Contas e não consegui 

antecipadamente fazer os pagamentos, se não estaríamos possivelmente só com a dívida do mês de abril e assim ainda temos 

algumas dívidas do mês de março. 

Por isso eu só vejo aqui coisas positivas nas Contas, os Senhores dizem que não, que não veem nada positivo, até votam contra, 

espero que não fiquem tão indignados como o Senhor Vereador Manuel Rodrigues, mas o que eu acho, é que esta vossa posição e 

desculpem-me por ser frontal, é eleitoralista e não concreta e séria, porque se formos ver 2017, quando se aprovaram as Contas de 

2016, há que dar mérito a todos os Senhores Deputados porque foram apresentadas as Contas e podiam ter tomada essa decisão de 

votar contra, porque era ano de eleições, temos que falar mal do anterior Executivo e por isso não deviam votar a favor, tanto é que 

essas Contas foram aprovadas com 31 votos a favor e 11 abstenções, o PS, a CDU, o CDS/PP, todos votaram favoravelmente ou 
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abstiveram-se, porque souberam verificar as Contas e se estavam bem, assim o fizeram. Os Senhores estão a fazer ao contrário, 

veem que as Contas estão bem, mas acham que têm que marcar uma posição porque é ano de eleições. Por isso, desculpem-me 

dizê-lo, mas creio que isto é mais uma questão eleitoralista, do que uma questão de seriedade. 

Para terminar, vou citar uma frase do anterior Presidente da Câmara António Branco na apresentação de Contas de 2016: “Senhor 

Presidente, Senhores Deputados. Quero dizer-vos que a crítica mais interessante da minha vida política recebi-a hoje, ser criticado 

por ter resultados positivos, tenho de agradecer, porque todos temos dias em que nascemos novamente e eu hoje, tenho de o dizer, 

como político foi a primeira vez que me aconteceu e quero agradecer a todos a crítica de ter resultados positivos.” 

Eu não renasci hoje, mas agradeço essas críticas positivas que todos fizeram, com uma visão futurista que temos no dia-a-dia, de 

anteciparmos as receitas que iramos ter em 2017, quando dizem que temos muito mais receita agora do que tínhamos na altura e 

podíamos fazer tudo, temos uma visão do futuro, estudos macroeconómicos espetaculares, porque até o Governo mudou, mas já 

sabíamos disso e já sabíamos que podíamos baixar impostos e já sabíamos isso tudo!!!... 

Mas já que falei em imposto, só queria acrescentar mais uma coisa, a nível de impostos esta Câmara já deixou de cobrar, para os 

seus cofres, cerca de 1,8 milhões de euros, que ficaram nos bolsos dos mirandelenses, isto é investimento nas pessoas, isto foi o que 

não entrou no cofre da autarquia, porque há outra parte do IMI que vai para o Estado e que não foi, por isso nestes três anos foram 

cerca de 2,8 milhões de euros que ficaram nos bolsos dos mirandelenses. Isto é investimento nas pessoas, é investimento para as 

pessoas se manterem em Mirandela, para poderem investir e a nível dos empresários acho que não há melhor solução do que 

pagarmos a tempo e horas, algo que os Senhores Deputados também pediam, quando foi o Plano da Covid-19. 

Quero acreditar que há aqui Senhores Deputados e Senhores Presidentes de Junta que são coerente e acho que vão pensar e 

ponderar o seu voto, porque eu acho que estarão a ser muito incorretos se votarem contra esta Prestação de Contas. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Ficou mais do que claro os resultados de rigor e de boa gestão do Município de Mirandela, não posso deixar de agradecer a todos 

os trabalhadores que trabalharam afincadamente para que isto fosse possível e que fosse possível agora a 30 de abril, uma vez que 

foi prorrogado o prazo de aprovação das Contas até 30 de junho, em virtude da pandemia Covid-19 e também do novo sistema 

contabilístico, o SNCAP, que criou novas dificuldades para a apresentação dos resultados e por isso, houve muito trabalho de base, 

estão aqui alguns dos colegas que estiveram a trabalhar neste documento e não posso deixar passar isto em claro, até porque estas 

Contas são o resultado do trabalho diário de todos eles, para esta apresentação. 

Também agradecer à Senhora Chefe da Divisão de Administração Geral Dr.ª Elisabete Silva, ao Senhor Vereador José Cunha que 

esteve sempre presente em todas as fases desta Prestação de Contas e dizer que estes resultados são em rigor, os resultados de boa 

gestão financeira, podemos interpretá-los como quisermos e portanto, já vimos aqui interpretações diferentes daquelas que na 

realidade são, mas há de facto três grandes números que eu gostava de referir. 

O tempo médio de pagamento aos fornecedores, julgo que é um grande resultado alcançado por este Executivo, nós tínhamos 

pagamentos superiores a 180 dias e digo-vos que nos primeiros anos era muito difícil sequer irmos buscar um “prego” a uma loja, 

porque não queriam vender nada à Câmara, ainda ontem estive com um jardineiro que me falava desses tempos e por isso esta 

diminuição do tempo médio de pagamento é fundamental para a confiança na Câmara Municipal e nas boas contas para os 

comerciantes locais e todos aqueles que trabalham connosco, daí que eu tenho que parabenizar a equipa, que conseguiu ao longo 

destes três anos, afincadamente trabalhar na diminuição do tempo médio de pagamento aos fornecedores. É fundamental para a 

economia local, é fundamental para a imagem do próprio Município perante as pessoas. 

Relativamente à diminuição da dívida, quando em 2013 entramos em Plano de Saneamento Financeiro e foram feitos dois 

empréstimos no valor de 7,5 milhões de euros, os empréstimos têm de ser pagos e estão a ser pagos. De facto, desde dívida à 

ADSE, a dívida que existia na Banca, a dívida a fornecedores, a dívida às Águas do Norte, dívidas que foram sendo acumuladas 

nos últimos anos e por isso conseguimos, com muito trabalho e com muito rigor na gestão, diminuir esta dívida e também diminuir 

os impostos. 

A diminuição dos impostos tinha sido um compromisso em 2017, de diminuir o IMI e também a taxa variável do IRS, para dar uma 

folga financeira às famílias. 

Quanto às obras, têm sido feitas as obras, foram concluídas as obras que tinham sido iniciadas no anterior mandato, durante os 

primeiros dois anos foram pagas atempadamente aos empreiteiros as obras e posso-vos dizer que havia a preocupação de não 

termos disponibilidade financeira para assegurar o pagamento aos empreiteiros o que impossibilitaria determinar o pagamento das 

obras das escolas, a verdade é que já vinham do anterior mandato, mas foram pagas neste mandato e não queríamos iniciar novas 

obras com dificuldades financeiras e com os custos que isso acarreta ao Município e aos próprios empreiteiros. Daí que, quando 

nós saímos do Plano de Saneamento Financeiro em dezembro de 2019, foram colocadas a concurso em junho de 2020, mais de 18 

empreitadas para os empreiteiros concorrerem e que incluía grandes obras estruturantes. 

A verdade é que o Parque Escolar em 2017, 2016, 2015 não saía dos telejornais pela pouca manutenção que tiveram e portanto, o 

investimento, passados estes anos, de manutenção zero é muito maior, mas eu julgo que demos um salto qualitativo e este ano já 

está para concurso a remoção do fibrocimento na Escola Luciano Cordeiro e conseguimos agora financiar as obras na Escola 

Luciano Cordeiro, com fundos comunitários e o projeto está a ser ultimado para ser candidatado. 

A verdade é que a desculpa não é a Covid-19, a Covid-19 somente atrasou sob o ponto de vista temporal algumas obras previstas, 

planeadas e financiadas. 

Por tudo isto eu acho que devemos ter um voto de confiança nesta Prestação de Contas e convido todos a votar favoravelmente esta 

Prestação de Contas, porque julgo que é justo, é correto e é politicamente vantajoso para todos termos Contas saudáveis, não só 

para nós responsáveis políticos, mas também para todos os mirandelenses que vivem em cada uma das nossas aldeias, na vila e na 

cidade. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 54 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 
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DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 32 votos a favor (22 dos Membros do PS, 

seis dos Membros do PSD e quatro dos Membros Independentes), 15 votos contra (dos 

Membros do PSD) e sete abstenções (quatro dos Membros do PSD, dois dos Membros do 

CDS/PP e um do Membro da CDU), aprovar a Prestação de Contas de 2020. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Continuam por satisfazer os anseios e as aspirações da população, porque não elegemos técnicos de contas, mas, sim, homens 

políticos construtores que tardam em mostrar a sua obra e que hoje, mais uma vez, planos de atividades que eram para ser 

realizados em quatro anos, estão a pedir a esta Assembleia oito anos para serem feitos. 

A revolução dos cravos de abril, quer o desenvolvimento, quer a democracia, naquilo que tem a ver com a satisfação dos anseios e 

aspirações das populações, não viram nestes quatro anos suficientemente feitos políticos para que se possam vangloriar disso. 

As contas certas da Senhora Presidente da Câmara devem ser o próximo slogan da campanha eleitoral que apresentará aos 

mirandelenses. 

A Bancada do PSD, perante as afirmações do Senhor Vereador José Cunha, não sabemos se crescemos nem se nos desenvolvemos 

ou se crescemos só, ou se nos desenvolvemos ou as duas coisas juntas. 

 

---------- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Freixeda e Vila Verde ANDRÉ GERALDO (PSD) apresentou a seguinte 

Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

O meu voto foi favorável, porque encontram-se aqui alguns colegas Presidentes de Junta que estavam melhor com o Executivo 

anterior, porque têm Freguesias com algum peso eleitoral, que não é o caso, infelizmente, das minhas duas pequenas aldeias e não 

tinham qualquer tipo de problema em “bater à porta” à Câmara e pedir isto ou aquilo, tinham acesso às coisas. O qual não acontecia 

comigo e com mais algumas aldeias mais pequenas. 

Isto para dizer o seguinte: o protocolo foi aprovado por maioria pelo PSD, é verdade, mas o meu colega Presidente de Junta Paulo 

Pontes que se quiser pode-nos dizer há quantos anos tinha sido proposto isso, que é um modelo democrático, para mim, porque a 

verba que vem para as Freguesias é distribuída democraticamente. 

Porque é que o PSD, há alguns anos, tinha proposto isto a esta Assembleia e nunca o quiseram aprovar? Eu e os meus colegas 

agora não precisamos de andar a “bater à porta” a ninguém. Temos lá material, temos o dinheiro em conta para comprar e para 

fazermos algo que tenhamos necessidade. 

Tenho pena de não estar aqui o meu colega e amigo Presidente de Junta Bernardino Pereira, porque quando se deu a União de 

Freguesias, na aldeia de Vila Verde só me faltava lá calcetar uma rua, a Rua do Cabeço. Na altura, a obra foi feita quase na 

totalidade pela Junta de Freguesia. Pedi um subsídio ao Senhor Presidente e foi-me atribuído e aprovado um subsídio de 5.000,00€. 

É bom que as pessoas também tenham um pouco a noção do porquê de as cosias acontecerem e a posição das pessoas muda. 

É esse o esclarecimento que quero deixar aqui na Assembleia. 

O que quero dizer é que tive aprovado um subsídio de 5.000,00 € para essa dita obra. A obra, com o IVA incluído, rondou os 23 

mil euros, que é muito dinheiro. Eu paguei a minha parte toda ao Senhor Bernardino Pereira. O Senhor Bernardino, como 

qualquer outro empresário, tinha as suas dificuldades financeiras, de vez em quando falava com ele, só faltava acertar os 5.000,00 € 

da parte da Câmara. O que é certo é que eu paguei a parte que não me pertencia, salvo seja, ao Senhor Bernardino, tive que 

transitar a dívida na Ata de um ano para o outro, os 5.000,00 €. Terminei de pagar a obra ao Senhor Bernardino Pereiro e os 

5.000.00 € do subsídio foram creditados à nossa Junta de Freguesia, sensivelmente, sete ou oito meses depois de eu ter concluído o 

pagamento ao Senhor Bernardino Pereira. 

 

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

Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

A minha votação foi a abstenção, por uma razão muito simples, porque penso que é esta a atitude mais coerente comigo próprio e 

com o meu pensamento. Porquê? Porque as Juntas de Freguesia, isso acho que é reconhecido por todos, através do Protocolo que 

foi assinado, ficaram beneficiadas. Quando se diz beneficiadas é em relação ao passado, não é beneficiadas em relação ao presente 

ou até em relação ao futuro, porque ninguém sabe o que irá acontecer. Mas se elas foram beneficiadas em relação ao passado acho 

que há uma quota parte que se deve a mim próprio e à votação que foi feita. Contudo, assumo isso sem qualquer problema, a minha 

proposta não era a que foi depois aceite e aprovada. A minha proposta era muito mais ambiciosa que isso. 

Assim sendo, não poderia votar a favor, porque ia contra o meu princípio de uma proposta que eu fiz e que não foi aprovada na 

plenitude e, portanto, achei e acho que, na defesa dos interesses da minha Freguesia, e que eu sempre aqui venho dizer que estou 
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aqui, sempre aqui estive e aqui estarei até ao fim para defender o meio rural, que acho que anda sempre esquecido. Foi por essa 

razão que me abstive na votação. 

 

4.5 – Inventário 2020. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 23 de abril de 2021, que se transcreve: 
 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 - Aprovar o Inventário de 2020, de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais do 

Município de Mirandela à data de 31 de dezembro de 2020 e respetiva avaliação nos termos 

da alínea i) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação; 

2 - Submeter o referido documento à respetiva apreciação da Assembleia Municipal, nos termos do 

n.º 2 do art.º 27.º e da alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação.” 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

4.6 – Certificação Legal de Contas – Fernando Peixinho & José Lima, SROC, Lda. - Relatório Anual 2020. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 23 de abril de 2021, que se transcreve: 

 

“A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Submeter este Relatório à apreciação da Assembleia Municipal.” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Não queria começar esta minha intervenção sem antes fazer um reparo ao que o Senhor Vereador José Cunha falou acerca da 

“cassete” do meu Partido. Não sei se é uma cassete, agora que é uma verdade é. Aliás, eu reponho a cassete ao contrário 

exatamente neste ponto, no ponto do relatório anual de auditoria. 

Senhora Presidente, no final deste mandato, passados três anos, o seu Executivo ainda não foi capaz de implementar um sistema de 

controlo interno. 

Começo-me a interrogar se isto será “cassete”, porque não percebo a incapacidade técnica do responsável, não percebo que se é 

uma incapacidade política e técnica, para continuamos a ter o mesmo problema em relação àquilo que este relatório aponta. Aliás, 

tenho feito menção a estes pontos, não é a primeira vez e, por isso, é que eu digo que não percebo e acho que já é tempo, no final 

do seu mandato – e era uma vitória – conseguir, porque isto sei que não é um problema que vem deste Executivo, é um problema 

que subsiste provavelmente há mais de 30 ou 40 anos. 

Aquilo que me deixa preocupado é que é um vício que fica mal, porque os movimentos de mercadorias e matérias-primas não são 

todos controlados, Senhora Presidente. Isto dá um exemplo péssimo para aquilo que é a transparência e o funcionamento da 

Câmara Municipal. 

Eu sei que era um vício, era um modus operandis do PSD. O PSD sempre cultivou, digamos, esta forma de atuação e, por isso, é 

que chegamos onde chegamos com as dívidas da Câmara, tivemos que fazer saneamento financeiro. Portanto, acho que ficava bem 

ao seu Executivo que repusesse este sistema de forma capaz, transparente e que não tivéssemos que olhar para este relatório e 

verificar sempre as mesmas deficiências. Obviamente que o relatório aponta algumas melhorias, mas esta é de “palmatória”, 

Senhora Presidente. 

Aquilo que lhe peço – e agora perfazendo em termos de brincadeira, não é a minha Bancada, é o Jorge Humberto, eleito pela CDU 

– é que se não tem capacidade técnica, a pessoa responsável pelo armazém, se seja pela incapacidade política do responsável, 

digamos, do seu Executivo, pegue nisto a Senhora Presidente e tente dar uma finalidade positiva, transparente, porque ao fim de 

três anos acho que era o que já merecíamos. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Referir que em relação ao relatório anual de auditoria de 31 de dezembro de 2019, que é nossa referência, existe neste relatório um 

grande melhoramento relativamente ao imobilizado em curso. 

Como sabem, na conta 44 houve um trabalho de regularização de bens, os ativos fixos tangíveis que desde 2002 não eram 

classificados e reclassificados. Portanto, todos os itens, neste momento, estamos em condições de dizer que o balanço é fiável, o 

que temos, o que devemos e aquilo que nos devem. 

Houve aqui também a informação sob o ponto de vista da transparência e este relatório aquilo que deve merecer também reparo é a 

regularização do imobilizado em curso, ou seja, o controlo no património. 

Em relação à crítica que foi apontada do sistema de controlo interno, relativamente ao ano transato, tivemos uma melhoria 

significativa do sistema de controlo interno, uma vez que mantemos somente dois itens com dificuldades de controlo e tudo tem a 

ver com as mercadorias e matérias-primas que, sob o ponto de vista físico, não poderão passar no armazém, até porque vão 

diretamente para a obra, mas, de facto, a nível de controlo documental, devem passar no armazém e o registo ser efetuado. 
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Esse é um processo que está a ser melhorado, está a ser significativamente melhorado a nível dos serviços de armazém, mas ainda 

não conseguimos atingir o melhoramento que precisamos. Estou certa de que tendo um técnico a fazer este controlo, 

conseguiremos melhorar este item. 

Tudo o resto, relativamente ao caixa, a questão de um espaço independente foi conseguido, as observações da segurança dos 

valores em caixa foi conseguido, as reconciliações bancárias e os riscos contabilísticos já não constam deste relatório, os itens 

pendentes de reconciliação bancária, o mapa previsional de tesouraria. Portanto, todos os outros itens que estavam referidos no 

relatório de 2019, em dezembro de 2020 estavam superados e ultrapassados os problemas. 

Estou em crer que, neste momento e depois do primeiro semestre, conseguiremos ultrapassar este controlo interno, sob o ponto de 

vista do armazém. 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

4.7 – I Alteração Orçamental Modificativa 2021. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 23 de abril de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 - Aprovar a I Alteração Orçamental Modificativa de 2021; 

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

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente, esta Alteração Orçamental já contempla o pagamento que foi aprovado nesta Assembleia Municipal em 25 de 

setembro, por unanimidade, proposta da CDU, para o suplemento de insalubridade, penosidade e risco? Pois, pela análise que 

fizemos do documento, aqui apresentado, não encontramos qualquer menção a este provisionamento de aumento. 

Senhora Presidente, porque é que ainda não está contemplado este subsídio, que foi aprovado por unanimidade, por proposta da 

CDU, o suplemento de insalubridade, penosidade e risco? Gostaria que nos elucidasse sobre o porquê de ainda não estar 

contemplado. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradeço a questão colocada. Foi uma questão que foi levantada pelo Senhor Deputado e, de facto, é uma obrigação legal 

decorrente da aprovação do Orçamento de Estado para 2021. A Divisão de Recursos Humanos em conjunto com a Divisão de 

Ambiente e Serviços Operacionais já tem tudo preparado para que numa próxima Reunião de Câmara sejam aprovados os 

suplementos. Aguardamos somente um parecer da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho para que possamos determinar quais os 

colaboradores que vão ter direito a este suplemento, sendo que vai efetivar-se dentro de pouco tempo na aprovação à Reunião de 

Câmara. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 47 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 46 votos a favor e uma abstenção, aprovar 

a I Alteração Orçamental Modificativa 2021. 

 

4.8 – Proposta de Contração de Empréstimo de médio/longo prazo para aplicação na liquidação antecipada 

de outros empréstimos e acordo de pagamento, nos termos do art.º 51º da Lei n.º 73/2013, de 03 de 

setembro, na sua atual redação (RFALEI). 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 23 de abril de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto, aprovar e submeter à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal: 

1 - A ratificação da deliberação da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Mirandela de 

11/03/2021, que autorizou a abertura do procedimento de contratação de um empréstimo de 

médio/longo prazo; 

2 - A autorização da contratação de um empréstimo de médio/longo prazo, pelo Município de 

Mirandela, junto do Banco BPI, S.A., no montante até de 3.365.196,21 € (três milhões 

trezentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e seis euros e vinte e um cêntimos), com o 

prazo de 10 anos, com uma taxa de juro variável, correspondente à Euribor a 6 meses, 

acrescida de um spread de 0,69%, com pagamentos mensais, nos termos da minuta do 

contrato de empréstimo, para liquidação antecipada de empréstimos para saneamento 

financeiro contraídos junto da Caixa Geral de Depósito e da Caixa de Crédito Agrícola e de 

Acordo de Regularização de divida celebrado com as Águas do Norte, S.A., relativo a 

dívidas pela prestação de serviços de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas 

residuais, as quais foram objeto de um acordo de pagamento celebrado entre a Águas do 

Norte, S.A. e o Município em 29 de setembro de 2020; 
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3 - A autorização e aprovação da minuta do contrato de empréstimo, para posterior 

celebração, e submissão a visto prévio do Tribunal de Contas.” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Esta proposta diz que neste novo empréstimo, o valor atualizado dos encargos totais com o novo empréstimo, incluindo capital, 

juros, comissões e penalizações seja inferior ao valor atualizado dos encargos totais com empréstimo a liquidar antecipadamente 

que não aumente a dívida total do Município e que diminua o serviço da dívida do Município. 

Senhora Presidente, isto é um empréstimo a 10 anos. Com a junção destes três créditos num só, agora com o Banco BPI, está a 

protelar no tempo o pagamento da dívida ou a diminuir? 

É só a única pergunta que nos merece, até porque a proposta é clara. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal FAUSTINO CUNHA (CDS/PP) disse:  

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Em relação a este ponto, a primeira questão é esta: estamos a discutir um empréstimo que já aprovamos, na medida em que 

aprovamos a alteração modificativa e já lá está. Portanto, está aprovado. Já lá está, está nas contas, portanto, o ponto anterior devia 

ser a seguir a este e não antes. 

Em relação ao ponto, agora em concreto, de facto, estamos a “empurrar” a dívida, alegres e contentes. 

Quero, antes de mais, felicitar o Senhor Vereador José Cunha, porque conseguiu uma obra de engenharia financeira muito bem 

arquitetada, com bons resultados, muito rápida. Sinceramente, esta documentação é uma documentação que podia passar a ser 

distribuída a alguns estudantes de economia. 

De maneira que está feito e estamos a contrair um novo empréstimo que, agora diz-se “aumentar a maturidade”, mas estamos a 

construir um empréstimo daqui a quatro anos por mais seis. 

Julgo que passamos a pagar menos, mensalmente custa menos e, como tal, é mais suave. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Vou ser breve neste ponto, até porque os que me antecederam, ainda que de uma forma diferente que eu irei fazer, já falaram da 

essência do que eu aqui vou dizer. 

Em termos práticos, temos um empréstimo de 100 mil euros para pagar a trinta anos, amortizámo-lo durante 20 anos, faltam-nos 10 

anos. Faltam-nos, portanto, cerca de 33,33%. 

Aqui chegados, dizemos: “Bem, eu não quero pagar isto em 10 anos e quero pagar isto em 20 anos”. Obviamente que se a 

prestação era de 300,00 € passa a ser de 150,00 €. Isto é, estamos a deixar para os nossos filhos e para as gerações vindouras 

pagarem aquilo que nós gastámos. Eu não me identifico nesta forma, como tal, irei votar contra. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradecer as questões que foram colocadas. 

Julgo que a proposta que foi aprovada em Reunião de Câmara para a contratação de empréstimo de médio/longo prazo para 

aplicação na liquidação antecipada de outros empréstimos, no fundo, dissipa todas as dúvidas. De facto, estranho muito a 

preocupação do Senhor Deputado Rui Sá que acabou de referir que relativamente aos empréstimos “estão a deixar dívida para os 

filhos”. 

A verdade é que esta dívida era uma dívida que vossa excelência aprovou, porque estaria cá nesta altura, no tempo em que foi 

Deputado Municipal, quando contraíram 7,5 milhões de euros em 2013 e que deixaram dívidas para serem suportadas. 

Portanto, isto no fundo é uma consolidação de empréstimos, é aquilo que poderemos dizer, e está contemplado na Lei das Finanças 

Locais, por isso, tudo aquilo que diz respeito a estas dívidas que temos neste momento, na Caixa de Crédito Agrícola, ainda o 

Acordo de Pagamento às Águas do Norte e também na Caixa Geral de Depósitos, no fundo, é fazer um novo empréstimo libertando 

verbas de tesouraria que são indispensáveis para os investimentos e para todas as despesas do Município. 

O que interessa é garantir as três condições: o valor atualizado dos encargos totais com o novo empréstimo, incluído capital, juros, 

comissões e penalizações, seja inferior ao valor atualizado dos encargos totais; não aumento da dívida total; e diminua o serviço de 

dívida. 

Isto quer dizer que temos melhores condições neste novo empréstimo. 

Em resposta ao Senhor Deputado Paulo Pinto, dizer que sim, estamos a pagar dívida. 

Em relação ao Senhor Deputado Faustino da Cunha, de facto, temos melhores condições neste empréstimo. A dívida existe, a 

dívida já foi feita e estamos em condições de a pagar melhor e de forma equilibrada. 

Por isso, não consigo entender a reação de algumas pessoas, quando vêm aqui dizer que estamos a prorrogar o pagamento da 

dívida. A dívida existe. Nós em 2013 fizermos dois, que foram votados aqui pelas mesmas pessoas que agora criticam o facto de 

termos dívida. Se não houvesse dívida, não havia novo empréstimo. Como há dívida, tem que se pagar a dívida. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 50 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 
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DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 47 votos a favor dos seguintes Membros: 

Luís Augusto de Melo Guimarães (PS), Luísa Maria Almeida Torres Belchior (PS), José António 

Costa Ferreira (PS), Manuel Agostinho Beça de Sousa (PS), Rita Bárbara Pires Messias (PS), José 

Manuel Trovisco (PS), Patrícia Andreia Felgueiras Pires Bernardo (PS), Luís José Herdeiro 

Mosqueiro (PS), Isabel Maria Branco Barreira (PS), Rui Filipe Pacheco Carrazedo (PS), 

Fernanda Maria do Sacramento Mesquita (PS), Carlos Luís Clemente Sousa (PS), Lídia Maria 

Mota Noura (PS), Duarte José Ruivo (PS), António Augusto Lopes Alves (PS), Manuel Maria 

Figueira (PS), Vanda da Assunção Carvalho Preciso (PS), Mário Domingos Morais (PS), Vítor 

Manuel Correia (PS), Nuno José Gonçalves Nogueira (PS), Hélder Armando Ruivo Castelo (PS), 

Jorge Augusto Pires (PSD), Maria Eduarda de Freitas Ferreira Neiva Rosa (PSD), Otília Raquel 

Fernandes Lima (PSD), Raquel de Oliveira Alves (PSD), Nuno Miguel Silva Magalhães (PSD), 

Paulo Jorge Pereira da Costa Afonso (PSD), Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto (PSD), Carlos 

Alberto Ventura Marques (PSD), Marlene Margarida Grifo Baptista (PSD), Pedro Beato Oliveira 

de Sousa (PSD), Rute Isabel Trigo Gonçalves (PSD), José Eduardo Evaristo Cabanas (PSD), José 

Manuel de Carvalho Fernandes (PSD), Eurico José Lopes Montanha de Morais Carrapatoso 

(PSD), Nelson Manuel Sousa Teixeira (PSD), Carlos José da Silva Pires (PSD), Cristina Maria 

Ferreira Passas (PSD), Maria Luísa Deimãos (PSD), Manuel João Fraga (PSD), Bernardino 

Manuel Pereira (PSD), Paulo Jorge Morais Pontes (PSD), Virgílio António Barbosa Tavares 

(CDS/PP), José Faustino da Cunha (CDS/PP), Manuel Maria Nogueira Fontes (Independente), 

José Carlos Teixeira (Independente) e Rui António Assis Melo (Independente), um voto contra 

do Membro Rui Miguel Costa de Sá (PSD) e duas abstenções dos Membros Humberto António 

Cordeiro (PSD) e Jorge Humberto Correia Fernandes (CDU), aprovar: 

1- A ratificação da deliberação da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Mirandela de 

11/03/2021, que autorizou a abertura do procedimento de contratação de um empréstimo de 

médio/longo prazo; 

2- A autorização da contratação de um empréstimo de médio/longo prazo, pelo Município de 

Mirandela, junto do Banco BPI, S.A., no montante até de 3.365.196,21 € (três milhões 

trezentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e seis euros e vinte e um cêntimos), com o 

prazo de 10 anos, com uma taxa de juro variável, correspondente à Euribor a 6 meses, 

acrescida de um spread de 0,69%, com pagamentos mensais, nos termos da minuta do 

contrato de empréstimo, para liquidação antecipada de empréstimos para saneamento 

financeiro contraídos junto da Caixa Geral de Depósito e da Caixa de Crédito Agrícola e de 

Acordo de Regularização de divida celebrado com as Águas do Norte, S.A., relativo a 

dívidas pela prestação de serviços de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas 

residuais, as quais foram objeto de um acordo de pagamento celebrado entre a Águas do 

Norte, S.A. e o Município em 29 de setembro de 2020; 

3 - A autorização e aprovação da minuta do contrato de empréstimo, para posterior 

celebração, e submissão a visto prévio do Tribunal de Contas. 

 

4.9 – Proposta de Atribuição de Subsídio – Freguesia de Mirandela. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 08 de abril de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 - Aprovar o apoio à Freguesia de Mirandela mediante a atribuição de um subsídio no valor 

de 105.000,00 € (cento e cinco mil euros), devendo posteriormente a mesma proceder à 

entrega de toda a documentação relativa à empreitada que vier a realizar; 

2 - Submeter esta proposta à apreciação e votação da Assembleia Municipal.” 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Mirandela Vítor Correia invocou art.º 9.º e as alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 

69.º do Código do Procedimento Administrativo, ausentando-se da Reunião não tendo por isso participado na discussão e votação 

do referido assunto. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 48 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio à Freguesia de 

Mirandela mediante a atribuição de um subsídio no valor de 105.000,00 € (cento e cinco mil 

euros), devendo posteriormente a mesma proceder à entrega de toda a documentação relativa à 

empreitada que vier a realizar. 

 

 

4.10 – Proposta de Atribuição de Subsídio – Freguesia de Torre de Dona Chama. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 08 de abril de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 
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1 - Aprovar o apoio à Freguesia de Torre de Dona Chama mediante a atribuição de um 

subsídio no valor no valor de 93.000,00 € (noventa e três mil euros) para a execução das 

obras de pavimentação das ruas em referência, devendo posteriormente a mesma proceder 

à entrega de toda a documentação relativa à empreitada que vier a realizar; 

2 - Submeter esta proposta à apreciação e votação da Assembleia Municipal.” 

 

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

Deixem-me esclarecer. Há de facto uma referência a que se evite intervir em votações quando há assuntos paralelos particulares. 

Quando são assuntos políticos, a mim, nem sequer me parece necessário ausentarem-se, porque não estão a votar em vós próprios 

nem em algo do interesse próprio, mas do vosso espaço político. 

Agora, é uma opção dos Senhores Deputados, mas acho que podem manter-se na votação. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

A minha intervenção neste ponto é só a propósito de satisfação de uma curiosidade e também de um esclarecimento. 

Quer o ponto anterior, quer este são propostas de aprovação de subsídios para a Junta de Freguesias de Mirandela e para a Junta de 

Freguesia de Torre de Dona Chama. Não percebo, e gostava de ter algum esclarecimento sobre isso, a razão pela qual o Senhor 

Presidente da Junta de Mirandela sai da sala e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama não, quando 

aqui não há interesse pessoal, está apenas aqui a representar uma instituição, instituição esse que decidiu pedir um subsídio. 

Até digo mais. Acho que era de todo o interesse dos Presidentes de Junta, que não seja mal interpretado, não ponho sequer a 

hipótese de votar contra ou de estar a pôr em causa o pedido de subsídio ou o seu resultado, mas acho que até era do interesse dos 

Senhores Presidentes de Junta ou da Senhora Presidentes, mas acho que em primeiro lugar dos Senhores Presidentes de Junta, 

esclarecer a razão deste pedido de subsídio na Assembleia Municipal. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Posso dar esse contributo para essa reflexão e para esse entendimento. Com efeito, o Código do Procedimento Administrativo, no 

artigo 69.º diz que nenhum membro da Assembleia pode intervir em procedimento administrativo ou em ato ou contrato de direito 

público ou privado dos respetivos Municípios. 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mirandela e o Presidente da Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama podem retirar esse 

entendimento do que está expresso no Código do Procedimento Administrativo. Mas para além desta questão que seria sempre 

passível de discussão, como aborda, e bem, o Código do Procedimento Administrativo no artigo 73.º e qur está plasmado no n.º 3 

do art.º 64.º do Regimento, remete para uma situação de juízos de valor que cada um fará por si, concedendo esse direito aos 

intervenientes, porquanto o articulado diz o seguinte: “Os membros da Assembleia Municipal devem pedir dispensa de intervir em 

procedimento administrativo quando ocorra circunstância pela qual passa razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou da 

retidão da sua conduta.” 

Portanto, são juízos de valor que o próprio faz e age em consonância se sente que a sua participação poderia pôr em causa a sua 

isenção ou suspeitar-se pelos demais membros da Assembleia da sua isenção e da retidão da sua conduta. Ou seja, quando estamos 

perante juízos de valores, cada um assume os seus e age em conformidade. É um direito que está consagrado. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Sinceramente, não sei porque estes pontos se estão a colocar à Assembleia. Os pedidos de subsídios das Juntas de Freguesia é uma 

competência do Executivo que não devia estar a pôr à Assembleia Municipal esta votação. 

 

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

A Mesa levantou e analisou esta questão e, de facto, trata-se de um subsídio complementar que ultrapassa os 50 mil euros. Sendo 

assim, o Executivo tem a obrigação de colocar isto à deliberação da Assembleia. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Tinha pedido a palavra para intervir a propósito da votação do pedido de subsídio da Junta de Freguesia de Mirandela. 

Se, por princípio, nunca nada tenho a opor a algo que uma Junta de Freguesia peça para benefício da sua população, muito menos 

por uma questão de solidariedade com a Junta de Freguesia de Mirandela, porque convém sempre lembrar que, aquando da 

celebração do protocolo das Juntas de Freguesia, o Senhor Presidente Vítor Correia juntamente com o seu Executivo, para poder 

atribuir-se o subsídio na totalidade à Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama, abdicou de metade do subsídio que receberia. 

Ainda tenho isso bem presente e, por isso, acho que era de elementar justiça votar favoravelmente. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 48 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio à Freguesia de Torre de 

Dona Chama mediante a atribuição de um subsídio no valor no valor de 93.000,00 € (noventa e 

três mil euros) para a execução das obras de pavimentação das ruas em referência, devendo 
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posteriormente a mesma proceder à entrega de toda a documentação relativa à empreitada que 

vier a realizar. 

 

4.11 – Proposta de Contrato-Programa a celebrar com a Associação MirCom para 2022-2024. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 23 de abril de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato-Programa a celebrar 

com a Associação MirCom e propor à Assembleia Municipal de Mirandela a sua aprovação nos 

termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º da supra referida 

Lei, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua 

atual redação, conforme proposto.” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Apraz-nos fazer algumas considerações sobre este Contrato-Programa que a Câmara Municipal propõe a esta Assembleia, visto 

que, como sabendo, e foi há alguns dias que fizemos aqui a aprovação da saída Câmara Municipal como sócia fundadora da 

Associação MirCom. 

Não podia deixar de fazer alguns considerandos acerca daquilo que foi dito na última Assembleia Municipal por vários Deputados, 

concretamente o Deputado Paulo Pinto do PSD, em que toda a gente questionava que o mais importante aqui não era a saída da 

Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal podia estar e continuar a financiar esta associação, quando partimos de um 

princípio e deve ser esse que nos deve balizar em termos políticos, obviamente aqui não estará em causa a boa-fé e o 

funcionamento da MirCom com o resultado que advém do seu funcionamento. O que fica aqui em causa é uma opção política e 

temos que fazer aqui a avaliação dela. 

A avaliação que fazemos é que na anterior Assembleia Municipal toda a gente estava escandalizada, porque a Câmara Municipal 

iria deixar de pertencer à Associação MirCom como sócia fundadora e que a MirCom iria desaparecer, era o fim da MirCom. Era a 

questão principal que estava aqui em causa. 

O que foi discutido pela CDU foi chamar a importância de garantir os postos de trabalho das pessoas que trabalhavam na MirCom. 

Isso é um facto. 

Este Contrato-Programa, para aqueles que na última Assembleia Municipal tinham dúvidas acerca deste Contrato-Programa, não 

deixa de ser exatamente igual àquilo que existia. Ou seja, a Câmara Municipal passará a financiar a MirCom de uma forma que é 

garantir um subsídio mensal que será basicamente consumido para o pagamento de salários daqueles funcionários, e bem. Não 

temos nada contra essa posição. Agora, temos a ver com a questão política desta situação que é, Senhora Presidente, este Contrato-

Programa, olhando para ele, não deixa de ser exatamente igual ao Contrato-Programa que existia inicialmente. 

Aquilo que me apraz dizer, Senhora Presidente, é que este Executivo podia ser mais audaz e um dos pontos, e por isso é que vamos 

votar contra este Contrato-Programa, porque a principal questão que está aqui em causa, e aqui está a questão política de que falo, 

porque este Contrato-Programa vai significar que a MirCom continuará a ser um apêndice da Câmara Municipal, vai ser uma 

extensão da Câmara Municipal e nós somos contra isso. 

Aquilo que devia estar neste Contrato-Programa, numa alínea ou numa cláusula, é que este financiamento que a Câmara Municipal 

faz, que não devia ser financiamento, mas devia ser um subsídio, devia ser tendencialmente reduzido ao longo dos anos, para criar 

à MirCom condições que pudesse ser independente financeiramente e deixar de ser um apêndice da Câmara Municipal, porque 

apêndices na Câmara Municipal na nossa região já temos muitos. Temos a MirCom, a ACIM, o Sport Clube de Mirandela, o Ténis 

de Mesa e eu pergunto àquelas pessoas que criticam a CDU quando vêm para aqui, não só para estes microfones da Assembleia 

Municipal, mas para os microfones do país a falarem de empreendedorismo, a capacidade de fazer empreendedores, ou seja, a 

MirCom vai funcionar como um apêndice da Câmara Municipal, tal como funciona a ACIM, a que eu pergunto, vai haver aqui um 

problema de gestão, o que vai fazer a ACIM, o que vai fazer a MirCom? 

Agora proponho, Senhora Presidente, a título não tão sério, é que já que estamos aqui num emanar de tarefas que a MirCom vai 

fazer esqueceram-se de pôr aqui algumas e eu até dou umas ideias: Festival do Rancho, muito bem, Senhora Presidente, podiam 

fazer no Feriado Municipal ou podiam fazer uma feira. O Carnaval Trapalhão, muito bem, a MirCom também podia organizar o 25 

de Abril. Feira da Alheira de Mirandela, muito bem, mas também podia organizar o 1.º de Maio. A campanha da Páscoa, Senhora 

Presidente, apoio a todos os feirantes e a todas as feiras temáticas nas aldeias. Era um bom motivo para a existência da MirCom, a 

MirCom organizar junto dos Presidentes de Junta do concelho de Mirandela as Feiras Temáticas das Juntas de Freguesia. Já que 

estamos a elencar estes eventos, podíamos acrescentar esses. 

Nós votamos contra, Senhora Presidente, porque aquilo que está aqui em causa é a questão política e a questão política é que devia 

estar aqui uma cláusula que a Câmara Municipal devia reduzir tendencialmente este subsídio para que a MirCom conseguisse 

subsistir através da quotização dos sócios, da formação profissional e dos projetos que irá fazer para os empresários de Mirandela. 

Assim, sim, criavam empreendedorismo e não criavam aquilo que tanta gente critica, que é a subsidiodependência. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Esta proposta de Contrato-Programa a celebrar com a MirCom para 2022 a 2024 foi um compromisso de três anos do Contrato-

Programa na aprovação do outro Contrato-Programa que tinha somente a duração de um ano. 

Tudo o que o Senhor Deputado referiu relativamente às extensões da Câmara Municipal, não é bem verdade, até porque existem 

associações que têm fins muito específicos, que têm órgãos dirigentes. Com a Associação MirCom a Câmara Municipal teve, por 

força da Lei, de sair dos órgãos dirigentes e foi isso que assumimos em todo este processo. 
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Que fique claro que neste mandato não foi recrutado nenhum recurso humano para a MirCom. Portanto, os recursos humanos que 

trabalhavam na MirCom são os que trabalham atualmente. Que fique claro que não temos interesse em que a MirCom seja uma 

extensão da Câmara, temos todo o interesse em que os salários sejam pagos, até porque, sob o ponto de vista ético e moral, a 

Câmara Municipal sempre assumiu, não é de agora, anteriormente sempre assumiu esta associação como parte integrante e também 

consideramos que seria de todo injusto que os colaboradores ficassem sem receber os vencimentos. 

A Associação MirCom tem que inovar, trazer novos projetos, programas de formação, ter o envolvimento dos empresários e para 

isso tem tido o apoio, ao longo dos últimos quase quatro anos, da Câmara Municipal, tanto que instalou na ACIM e na MirCom o 

Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor. 

Todos sabemos que a situação financeira da ACIM era – agora já não é tanto, até porque está a pagar dívidas – de muita 

dificuldade, com uma dívida a ultrapassar dos 270 mil euros a fornecedores e, por isso, a Câmara Municipal, julgo eu, 

politicamente correto sob o ponto de vista das responsabilidades que nos anteriores executivos foram assumidas ainda que de forma 

verbal para com os funcionários e para com as associações, assumimos esta responsabilidade, pese embora entenda as críticas que 

faz. No entanto, não podíamos, de todo, deixar que a Câmara Municipal não honrasse os seus compromissos. Temos feito e pago 

estes compromissos como outros com acordos verbais relativamente a empreiteiros, obras, que sempre foram acontecendo nos 

últimos anos. 

O rigor da gestão e o rigor dos documentos de registo são fundamentais em gestão autárquica, não acontecendo, temos situações 

difíceis, complicadas de resolver, mas vos garanto que, neste momento, tudo aquilo que é feito entra em processo concursal, entra 

em processo de registo. 

Em relação aos trabalhadores da MirCom, desejo, sobretudo, que cada vez inovem mais, sendo que os salários estarão garantidos 

durante este Contrato-Programa, apesar de que assumo que deve haver uma sustentabilidade gradual destas instituições que sem a 

garantia dos vencimentos não poderão sobreviver. 

Aquilo que me parece é que as organizações são os trabalhadores e os trabalhadores têm como direito o seu salário, por isso, 

assumimos esta responsabilidade e trazemos à votação da Assembleia Municipal este Contrato-Programa. 

 

---------- 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) do n.º 1 do art.º 69.º do Código do Procedimento Administrativo, ausentando-se da Reunião não tendo 

por isso participado na discussão e votação do referido assunto. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 48 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 47 votos a favor e um voto contra, 

aprovar a Proposta de Contrato-Programa a celebrar com a Associação MirCom para 2022-

2024. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

A minha Declaração de Voto vai no sentido de que fique claro que a CDU não é contra a responsabilidade que a Câmara Municipal 

tem para com estes funcionários ou para com estes trabalhadores, não estamos a votar contra essa pretensão. 

Votamos contra, porque achamos que este Contrato é deficiente naquilo que é o mais importante e o mais importante é que não 

podemos continuar a criar em Mirandela, porque foi o que foi criado durante 40 anos sobre o Executivo Camarário do PSD, que é a 

subsidiodependência, ou seja, não criar instituições que vivam dos subsídios, isso implica opções políticas. Aquilo que devia conter 

neste Contrato é que a Câmara Municipal garante durante três anos os funcionários, isso foi sempre uma defesa que a CDU fez, 

mas devia ser tendencialmente reduzido o subsídio, para que a MirCom tenha capacidade de inovar, de criar autonomia financeira, 

não só com a formação profissional, com o apoio aos empresários, com a quotização de sócios e isso sim, seria uma forma 

transparente e saudável de financiarmos as instituições no nosso concelho. 

 

4.12 – Proposta de Transferência de Competências no domínio da Ação Social – ano 2021. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 23 de abril de 2021, que se transcreve: 
 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar submeter à aprovação e deliberação 

da Assembleia Municipal de Mirandela, por ser matéria da sua competência, a não aceitação da 

transferência das novas competências no domínio da ação social em relação ao ano de 2021 e 

posterior comunicação à Direção-Geral das Autarquias Locais, conforme proposto.” 
 

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

Há aqui uma pequena particularidade. Estamos habituados a que o Executivo traga à Assembleia Municipal para deliberação esta transferência de 
competências, até aqui ela não era necessária, o Executivo fazia-o para ter o aval da Assembleia. Houve uma alteração à Lei n.º 50, isto saiu em 

agosto de 2020 e agora, estas transferências de competências quando rejeitadas, que é o caso, tem que ter a deliberação da Assembleia Municipal. 

Portanto, passa a ter uma importância diferente daquelas que foram propostas anteriormente. 
 

---------- A Senhora Deputada Municipal RITA MESSIAS (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 
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A Bancada do Partido Socialista concorda com a transferência de competências do Estado para as Autarquias Locais no domínio da 

Ação Social, tendo em conta que estas estão mais próximas das pessoas e podem dar respostas mais rápidas e eficazes. Contudo, 

ainda não é este o momento, dado que há um conjunto de situações que é necessário acautelar e assegurar. Por isso votamos contra. 

Também a CIM em articulação com os Municípios propôs a criação de uma Comissão de Acompanhamento no âmbito da 

descentralização de competências para efeitos de fazer o melhor enquadramento e acautelar uma transição mais consistente, 

nomeadamente com a clarificação dos recursos financeiros disponíveis e o tipo de acompanhamento aos beneficiários. 

É também necessário assegurar os recursos humanos adequados, dado que os funcionários da Segurança Social só passam para a 

Câmara se estes aceitarem, pelo que terá que se analisar a necessidade ou não de recrutar mais recursos humanos para o efeito, 

definir categorias remuneratórias, entre outros, sendo também necessário dar formação aos mesmos. Por outro lado, existe também 

a necessidade de garantir a transferência de dados de informação, articular o acesso aos dados dos utentes, entre outros aspetos 

operacionais. 

Com isto, não significa que a Câmara Municipal não esteja preparada para prestar este apoio social, conforme podemos verificar… 

 

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

Senhora Deputada, peço desculpa interromper. Dá a sensação que está mandatada pela Presidente da Câmara para falar deste 

assunto. Isto é um assunto que o Executivo terá que explicar. 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal RITA MESSIAS (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Estamos a justificar a nossa posição. 

 

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

A posição é da Câmara. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Qual nossa posição? A Senhora Deputada acabou por dizer “daí nós votarmos contra”. Ao votar contra, a Senhora Deputada está a 

votar contra a proposta apresentada pelo Executivo a esta Assembleia de votar favoravelmente o voto contra da Câmara. Ao votar 

contra está a rejeitar a proposta. 

É apenas para lhe fazer este pequeno esclarecimento, porque no seu discurso disse “daí nós votarmos contra”. Nós quem? 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal RITA MESSIAS (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Contra a transferência. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

A Senhora Deputada disse que ia votar contra. 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal RITA MESSIAS (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Peço desculpa. Foi lapso meu. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Não foi lapso seu. O equívoco nasce de que a Senhora Deputada não está a falar enquanto Deputada e está a falar em nome da 

Câmara Municipal. A Senhora Deputada integra o Órgão Assembleia Municipal e não Câmara Municipal. 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal RITA MESSIAS (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Estou a justificar a nossa posição. 

 

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

Peço desculpa outra vez. A questão é que está a falar dos motivos por que a Câmara quer a rejeição. A Câmara, não é o Partido. 

A Senhora Presidente se tiver oportunidade e nos quiser esclarecer até poderá dizer-nos porque não quer aceitar, neste momento, as 

transferências, mas isto é de facto da competência do Executivo, não é uma questão partidária. 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal RITA MESSIAS (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Penso que já foi esclarecido. 

 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 
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Peço desculpa, nem quero interrompê-la e acho que está de boa-fé no assunto, mas que não será próprio de um Deputado Municipal 

estar a dizer porque é que a Câmara propõe a rejeição à Assembleia Municipal. A nós compete-nos é deliberar sobre essa rejeição 

ou não…, mas leve até ao fim a sua intervenção por favor. 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal RITA MESSIAS (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Estou só a defender a posição do nosso Partido. 

Sobre isto, o que queria também salientar e penso que está no âmbito também deste ponto é que esperamos que esta transferência 

de competências seja um salto equitativo para o apoio, proteção e promoção da autonomia de grupos mais vulneráveis da sociedade 

de forma a promover o desenvolvimento económico e social. 

Sobre este tema muito havia a dizer. Contudo, quero apenas realçar alguns dados do Observatório de Luta Contra a Pobreza de 

2020. Relativamente à população portuguesa, este relatório indica uma taxa de risco de pobreza e exclusão social de 21,6%, o que 

representa 2.215 pessoas, sendo que 80% estão em risco de pobreza monetária, 21% vivem em agregados com intensidade laboral 

muito reduzida e 26% encontram-se em situação de privação material severa. 

Apesar de este ser um retrato nacional, na nossa região não será muito diferente ou ainda pior, apesar de não haver dados 

estatísticos sobre o mesmo, dado que o contexto de interioridade e a falta de oportunidades a que estamos sujeitos. 

É, assim, importante que as autarquias tenham capacidade de atuar com criatividade e inovação em termos económicos e socias 

para reverter estes panoramas de pobreza e exclusão social existentes e de promover as competências às gentes da nossa 

comunidade para se autonomizarem e tornarem-se agentes criativos e produtivos. 

É importante deixarmos de ser vítimas ou opressores e começarmos a ser criadores de uma sociedade mais justa e equitativa.  

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradecer a intervenção da Senhora Deputada Rita Messias. Para mim foi esclarecedora da vontade do Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista de esclarecer todo o quadro da transferência de competências no domínio da Ação Social para o ano de 2021. 

De facto, a Câmara Municipal vem propor a não aceitação da transferência destas novas competências em virtude, essencialmente, 

de ainda não haver um despacho deliberativo das regras de financiamento sobre esta proposta. 

Temos até 2022 para aceitar esta competência. Portanto, achamos com toda a cautela que implica, até porque esta descentralização 

de competências exige da parte da Câmara Municipal uma necessária adaptação, a estruturação dos serviços, as metodologias, a 

formação das equipas. Por isso, aquilo que consideramos ser prudente e cautelar é verificamos depois de toda a saída legislativa 

relativamente ao pacote financeiro, não aceitar as competências este ano, até porque estamos desde setembro do ano passado na 

descentralização de competências no âmbito da Educação, como sabem, os recursos humanos aumentaram consideravelmente. 

Portanto, sem termos toda a informação relativamente a esta descentralização e por cautela, consideramos ser mais ajustada a 

decisão de não aceitarmos estas competências. 

 

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

Pela minha parte, reconheço esta atitude da Câmara em rejeitar, porque tem noção das dificuldades que há em assumir uma 

responsabilidade desta natureza, embora, por outro lado, tenha pena… e por aquilo que a Senhora Deputada Rita Messias diz, pela 

importância desta delegação para a qual não tenho dúvida, o executivo terá maior sensibilidade em gerir dificuldades sociais locais. 

De qualquer modo, melhor que ninguém, o Executivo sabe da preparação ou não para este efeito. 

Dessa forma, dizer que vou votar favoravelmente esta não aceitação. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 51 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 50 votos a favor e uma abstenção, aprovar 

a não aceitação da transferência das novas competências no domínio da ação social em relação 

ao ano de 2021 e posterior comunicação à Direção-Geral das Autarquias Locais. 
 

4.13 – Proposta de Projeto de Fusão por Incorporação do “M.I.C. – Matadouro Industrial do Cachão, S.A” na 

“AIN – AgroIndustrial do Nordeste, EIM, S.A.”. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 23 de abril de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto, aprovar: 

1 - Aceitar a proposta de fusão em anexo e demais documentos; 

2 - Apresentar à Assembleia Municipal de Mirandela, para sua deliberação, nos termos do 

disposto no n.º 2 e 3 do artigo 61.º, do n.º 2 e 3 do artigo 64.º, conjugados com os artigos 22.º, 

23.º e 32, todos 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, o projeto de fusão por incorporação e demais documentação anexa, através 

do qual o património da Sociedade “M.I.C. – Matadouro Industrial do Cachão, S.A” é 

globalmente transferido para a sociedade “AIN – Agro Industrial do Nordeste, EIM, S.A.”, 

devendo ser a presente deliberação ser comunicada à Direção-Geral das Autarquias Locais 
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e à Inspeção-Geral de Finanças, bem como ser sujeita à fiscalização prévia do Tribunal de 

Contas do projeto de fusão preconizado.” 

 

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

Sobre este assunto que agora vamos discutir, dizer-vos que o Dr. Peixinho já fez uma intervenção junto da Comissão Permanente a 

explicar os pormenores de todo o processo. 

Não sei se cada Grupo Parlamentar acabou por ter conhecimento através do seu líder ou não. De qualquer modo, se houver 

qualquer tipo de dúvida, ele, via Zoom, estará disponível para esclarecer sobre qualquer assunto que pretendam. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Como a maior parte das pessoas sabe, as minhas origens, a minha família sempre foi ligada à pecuária, à produção de azeite e desde 

sempre conheci e continuo a conhecer o Cachão, as pessoas que lá trabalham, as que já lá trabalharam e sinto-me um pouco triste 

quando se fala do Matadouro do Cachão, porque era uma casa que era o espelho do país. 

Ainda não há grandes anos, no tempo da PEC, vieram uns senhores de Bruxelas fazer inspeções aos matadouros nacionais e o 

matadouro com mais prestígio que havia a nível nacional era o nosso, porque foi projetado não só para dar vazão ao mercado local, 

como a toda a região de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

O que aconteceu no Matadouro do Cachão que o levou à ruína é muito triste e entristece-me a forma como aquilo foi conduzido a 

nível de se averiguar as irregularidades que ali se passaram que o levou à ruína. Ou seja, pessoas que hoje ainda lá trabalham, não 

estou a falar do pessoal do matadouro, mas pessoal de escritório, que colaboraram com o esquema que ali se criou para levar aquilo 

à ruína. Esses senhores, que andam por aí muitos deles, não vou citar nomes, que há aqui muitas pessoas que, da mesma forma que 

eu os conheço, os conhecem e lidam, se calhar, com eles diariamente, entraram ali num esquema, onde no tempo da PEC em que a 

PEC ia comprar diretamente os animais às explorações, a PEC ficava responsável pelo pagamento desses animais que iam buscar 

às explorações e o esquema que foi criado distribuía essa carne já depois aos clientes deles, o dinheiro não sei por onde é que 

passava, eles recebiam-nos com certeza, mais ou menos, não faço a mínima ideia, e o matadouro continuava com a 

responsabilidade de pagar esses animais ao produtor. 

Essas pessoas que fizeram fortunas andam por aí todos os dias, não sei porque é que nunca houve ali uma judiciária a trabalhar a 

sério e meteu essas pessoas nos sítios certos. 

Conheci e conheço pessoalmente um dos maiores criadores quando foi o momento em que as Câmaras pegaram na casa, que é o 

Senhor Pedro Barradas, um senhor com muita produção com um negócio que já vem de família, a média dele era sempre 1400-

1700 cabeças, tinha produção própria e comprava vários animais por todo o Alentejo, na zona de Elvas, chegava a vir cá com dois 

camiões por semana a descarregar animais ao matadouro e esse senhor ficou com uma dívida. Não sei qual é o ponto de situação 

hoje, penso que ainda não estará toda regularizada, que era o maior credor do matadouro com 800 mil euros. Isto na altura em que 

as Câmaras pegaram no matadouro. 

Esse Senhor Pedro Barradas depois de várias reuniões com o anterior Executivo, era PSD igual, talvez não no tempo do Eng.º 

António Branco, mas se calhar no tempo do Dr. José Silvano, propôs às Câmaras de Vila Flor e Mirandela, em prol da 

regularização da sua dívida, ele ficar com a casa. Ou seja, as Câmaras propuseram ao Senhor Pedro Barradas ficar com o 

matadouro em prol da dívida que havia por regularizar. Ele analisou com alguém com conhecimentos na área e até ficava com o 

matadouro, só que mais de metade dos funcionários não os aceitava, porque ele via que não havia necessidade de tantos 

funcionários para o maneio da casa no seu dia-a-dia. 

O que é que acontece? Deu-se o que se deu, dívidas para todos os “cantos”, aqueles que ajudaram a levar a casa à falência ficaram 

credores da própria casa, com créditos e – não sei se já acabaram com essa “palhaçada”, que para mim isso foi uma “palhaçada” – 

andaram anos a abater animais, criaram ali um esquema que o matadouro é que ainda ficou a dever-lhe a eles. Infelizmente, foi um 

pouco isso que se passou. 

Agora, é triste é como nunca houve ali uma judiciária, porque havia muita coisa para ser aproveitada e pôr as pessoas nos sítios 

certos. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Inicio a minha intervenção com um breve enquadramento histórico. Assim, a história do Cachão, atual AIN, remete-nos para um 

período crucial do seu percurso. Uma década ímpar que ditou o seu destino. Destino que decorreu desde a sua inauguração em 

1964 até 1964, ano zero de um novo rumo político em Portugal. 

A partir daquela data o modelo inverteu a sua génese concetual parando o investimento e iniciando um processo de autodestruição 

num modo lento de degradação de estruturas e equipamentos, irreversível nuns casos ou com altos custos de reversão noutros, tais 

como edifícios inacabados, derrocadas, infraestruturas de drenagem de abastecimento que ficaram inoperacionais, etc. 

A gestão subsequente do “monstro” imobiliário que daí resultou tornou-se, então, um “fardo” difícil que passou por uma 

intervenção do Estado e culminou com o encerramento de todas as unidades em 1986, à exceção do MIC, o qual incorporando todo 

o CAICA, transitou para as Câmaras de Mirandela e Vila Flor em 1992. 

Daí nasceu a AIN, cujo objeto social é a exploração dos imóveis do complexo e que detém um alvará de produção e a propriedade 

do MIC a 100%. Unidade industrial que hoje é objeto de apreciação nesta Assembleia. 

A história do MIC remonta a 2006 e surgiu de mais um passo de desertificação do interior, pela abrupta transferência pelo PEC 

Nordeste da sua produção instalada no complexo. 

Na atualidade, o MIC permitiu a continuidade do abate de animais, por um lado. O MIC no período que decorreu até 2019 tem 

vindo a acumular prejuízos, encontrando-se numa situação de falência técnica e de incumprimento financeiro, por outro lado. 
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O MIC tem um quadro de 26 pessoas, exercendo como autónomos e pouco propensos a mudanças e inovações. Assim é dito nos 

documentos que acompanham a proposta. 

Feito este enquadramento e passando a avaliar os documentos presentes que acompanham a proposta de fusão, temos: 

- A proposta em apreço foi aprovada, por unanimidade, em Reunião de Câmara de 23 de abril de 2021; 

- Foram evocadas algumas condições para a fusão, tais como, e cito: “a capacidade competitiva, a redução de custos globais de 

exploração, ser esta a única possibilidade para manter o MIC e evitar a sua dissolução, se tiver apresentado resultados negativos em 

dois anos consecutivos” (que já aconteceu); 

- Na ata da reunião da Assembleia Geral do CAICA de 09 de abril, visada para o efeito e aprovada, por unanimidade, são de reter: 

as dúvidas do representante do IDARN sobre a viabilidade económica do MIC, o parecer favorável do Revisor Oficial, a vontade 

política dos dois Executivos em reverter a decadência em que o complexo caiu nos anos mais recentes, fruto de condições adversas. 

Assim, reverter seria ter em mente a retoma das marcas de produtos que foram bandeira do nordeste, tais como: Nordeste, Tua, 

Sabor, Vilariça com laboratórios in loco. Seria voltar aos antigos mercados de escoamento: o Canadá, as Américas, a França, 

Áustria, Alemanha. 

Face ao que ficou dito, e não tendo competências para opinar sobre os aspetos de interesse fiscal que, porventura, possam ou não 

sobrepor-se aos assuntos ou aspetos de índole económica inerentes a este processo de fusão, julgo que deve continuar a ser feito o 

legalmente possível para lutar por este projeto de criar e manter postos de trabalho, de desenvolvimento da região e revitalizar uma 

industria local que, por razões que carecem de apurar com rigor, deve ser apoiado. 

Assim, porque o estudo de avaliação apurou que as entidades envolvidas cumpriam com a lei do setor empresarial local, a Lei n.º 

50/2012 e se a causa é justa, uma palavra de elogio para com o atual Executivo, desejando-lhe sucessos na sua luta que vem 

desenvolvendo desde a primeira hora. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

De facto, este tema reveste-se da maior importância. 

Estamos a falar do Complexo Agroindustrial do Cachão, que ao longo deste mandato pouco ou nada foi dito, mas que é um sério 

problema para as Câmaras Municipais de Mirandela e de Vila Flor. 

Como foi dito anteriormente, esta fusão advém por força da Lei, uma vez que este equipamento teve dois anos de exercícios 

negativos. É um equipamento que ao longo da história do seu funcionamento, desde 1993 a 2014 a AIN acumulou prejuízos de 

cerca de 6 milhões de euros, tendo em 31/12/2013 procedido a uma redução de capital de quase 8 milhões de euros. 

Isto para dizer o quê? Este é um equipamento que, ao longo da sua história do seu funcionamento, tem cumprido a sua função de 

atividade pecuária, de facto, mas em termos de gestão tem acumulado dívidas que só as Câmaras Municipais de Mirandela e de 

Vila Flor têm capacidade para aguentar. 

Portanto, aquilo que queria dizer é que esta fusão por si só não resolve nada, mas há um estudo de viabilidade económica e 

desejaria que as Câmaras Municipais, através de uma gestão profissionalizada, tanto quanto sei agora vai haver uma das propostas 

de evolução do MIC é que encontra-se em situação de falência técnica e de incapacidade para comprimir as suas obrigações perante 

os seus credores, na medida em que a sua capacidade para libertar meios tem-se revelado insuficiente. Portanto, este estudo de 

viabilidade económica tem de ser implementado por gente capaz, profissional, para que de uma vez por todas o MIC deixe de ser 

um problema para as Câmaras Municipais de Mirandela e de Vila Flor e que não absorva os impostos dos seus munícipes e, sim, 

crie valor. 

Há aqui medidas imediatas que é proceder ao ajustamento do seu quadro de pessoal. Pelo que percebi, já nos últimos tempos, a 

partir de 2014, o MIC teve um custo de exploração positivo, mas continua a dizer aqui “ajustamento do quadro de pessoal, com o 

objetivo de conseguir uma economia de, pelo menos, 25% da massa salarial”. Lá está, aquilo que normalmente nas empresas é a 

sua maior massa crítica e o seu capital maior é a qualidade dos seus assalariados, mas aqui vai haver um abaixamento de massa 

salarial e, porventura, de postos de trabalho. 

Depois também diz que tem de haver uma flexibilização dos horários. Outra coisa que anda a onerar muito a gestão do Matadouro 

do Cachão é os gastos do consumo de energia. Portanto, há aqui medidas imediatas. Não sei se serão suficientes. Parece-me a mim 

tão simples e tão claras de aplicar. 

Espero que o Matadouro do Cachão, Senhora Presidente, porque temos falado tão pouco deste equipamento ao longo dos anos 

deste mandato, também de mandatos anteriores, seja notícia pela boa gestão e pela sua capacidade de produzir valor. 

Inclusive, apresenta aqui quatro cenários e, pelos vistos, o melhor cenário de sucesso para o equipamento é “a procura mantém-se, 

mas a concorrência encontra-se no limiar da sua capacidade instalada. A concorrência tem dificuldade em absorver pequenas 

variações do mercado e o MIC consegue desviar parte desses clientes e acrescentar uma”. 

Portanto, o que é que eu percebi também da análise swot deste equipamento? É que, apesar da concorrência, os matadouros 

instalados em concelhos limítrofes, que salvo erro são cinco, estão na sua máxima capacidade. Passa pelo MIC em conseguir 

absorver mais negócio e outras possibilidades de desmancha, de conservação e embalamento de carnes, a par de poder oferecer 

uma plataforma logística para a conservação e armazenamento de produtos refrigerados e congelados em excelentes condições 

sanitárias.  

Assim, aquilo que se está a pedir aqui é uma gestão profissionalizada. Espero que com esta fusão, junto do Complexo 

Agroindustrial do Cachão, ela não venha a diminuir e a perdurar no tempo. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 
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Trazia um discurso para falar sobre o Cachão, mas acho que o melhor discurso é este que está aqui plasmado no projeto de fusão. 

Para aqueles que não tiveram oportunidade de o ler, vou fazer uma pequena leitura sobre o que aqui está e aqui não é preciso dizer 

mais nada sobre o Cachão se o quisermos a trabalhar a sério no desenvolvimento daquilo que é o setor primário, que faz parte 90% 

da nossa região. 

Então vou ler o que está aqui. “O Complexo Agroindustrial do Cachão, o qual surgiu em meados de 1963, com o propósito de 

valorizar a região transmontana, através do lançamento de projetos que: modernizassem as explorações agropecuárias, 

assegurassem a qualidade da produção e contribuíssem para o seu escoamento no mercado interno e externo. O seu principal 

impulsionador, Eng.º Camilo de Mendonça, defendeu que, para se desenvolver esta região, era necessário implementar o ensino 

superior e fomentar a indústria, com núcleos de mecanização dispersos pelo distrito, amparados e orientados por técnicos e 

complementados por um grandioso apoio financeiro de reconversão cultural e de mecanização. 

O promotor e impulsionador de uma obra desta envergadura, que lutou “pela designação e pela libertação das gentes da região do 

Nordeste Transmontano”, foi o Eng.º Camilo de Mendonça que concluíra que para desenvolver e fixar as suas populações havia a 

necessidade de nela implantar o ensino superior (UTAD) e de desenvolver a indústria (empreendimento do Cachão). 

O Complexo foi projetado para suportar uma verdadeira revolução agrícola que colocaria a agricultura transmontana ao nível das 

melhores congéneres europeias. Para além de um complexo destinado à agroindústria, o empreendimento incluía a extensão do 

regadio e uma vasta área, suportado pela construção de 130 barragens de terra. E, realmente, o patamar de maturidade industrial foi 

alcançado, entretanto. 

O Complexo Agroindustrial do Cachão destinar-se-ia, essencialmente, à valorização e à expansão das produções agropecuárias da 

região, através da sua transformação industrial e à consequente comercialização dos seus produtos, canalizando-os não só para o 

mercado interno, mas, acima de tudo, para o mercado externo. (…) Fruticultura (essencialmente azeitonas), Horticultura (tomate, 

pimento, espargo, ervilhas…), Destilação de Vinhos, Lacticínios (queijos), Azeites, Rações, Frutos secos e uma Lavandaria de lãs. 

O CAICA recebia produtos de várias localidades: 

- a castanha de Bragança, Valpaços, Carrazedo de Montenegro e até de Penedono;  

- o espargo da zona de Valpaços, Vinhais, Carrazeda de Ansiães; 

- o morango de Macedo de Cavaleiros; 

- o tomate na zona da Vilariça.” 

Meus Senhores, não vale a pena estarmos com mais nada acerca disto. 

Quem quiser e se houver vontade política para dinamizar aquela infraestrutura, está aqui tudo, não precisamos de ir para nenhuma 

Universidade. 

Agora, acreditem numa coisa. A CDU estará sempre contra esta fusão se ela implicar despedimentos. Senhora Presidente, tenha 

muita atenção a isso, porque senão nesta Assembleia Municipal ficamos com a sensação de que uns são filhos da mãe e outros são 

filhos de pai. 

Isto concluo dizendo que os filhos da mãe serão os trabalhadores do Cachão que serão despedidos com esta fusão e os filhos de pai 

são os trabalhadores da MirCom que conseguem subsistir com o seu emprego com o Contrato-Programa que a senhora fez. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal NUNO MAGALHÃES (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

É apenas uma questão muito rápida que tem a ver novamente com a Lei n.º 50/2012. Já começa a ser um hábito virmos para as 

Assembleias falar sobre a Lei n.º 50/2012 relativamente a algumas questões. 

A minha dúvida tem a ver com aquilo que refere o n.º 2 e 3 do art.º 20.º, onde basicamente nos diz que é proibida a detenção de 

empresas locais com intuito exclusivamente mercantil. 

Da sensação que ficamos quando vemos o plano, efetivamente, é que o matadouro vai ter que evoluir para não só uma prestação de 

serviços dos serviços de abate, mas também para uma indústria de produção onde se faz a desmancha e o embalamento de peças. 

Por isso, tenho algumas dúvidas relativamente à forma como se poderá integrar o matadouro ao abrigo desta Lei n.º 50/2012 e 

gostava de ter esse esclarecimento. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradeço as questões que foram colocadas. 

Em relação a esta Proposta de Projeto de Fusão por Incorporação do “M.I.C. – Matadouro Industrial do Cachão, S.A” na “AIN – 

Agroindustrial do Nordeste, EIM, S.A.” vou responder de forma integrada para ser mais concisa e também para responder aos 

Senhores Deputados. 

Este projeto de fusão decorre da Lei. Foi solicitado pelo Conselho de Administração das duas sociedades com uma ata conjunta e 

com o relatório do Revisor Oficial de Contas. 

Relativamente à fusão, para além de decorrer da Lei, foi solicitado este estudo de viabilidade económica, porque – e como foi 

referido na Reunião de Câmara em que este ponto foi discutido – os matadouros na região e aqueles que têm sido construídos 

alguns anos a esta parte, têm todos dificuldades de tesouraria, têm todos dificuldades financeiras para se manter e muitos deles têm 

sido internalizados nas Câmaras Municipais. Falo concretamente do Matadouro de Vinhais e também do Matadouro de Bragança. 

Estas estruturas têm custos operacionais grandes, as infraestruturas têm despesas, mas, de facto, o Matadouro do Cachão, e nós 

tivemos essa prova em 2019, quando a ASAE fez uma vistoria e houve problemas que tivemos que solucionar e encerrou algumas 

semanas, tivemos muitos produtores pecuários que tinham que ir abater ao litoral com custos grandes de transporte. 
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Por isso, para além de tudo que é a atividade pecuária, também é um serviço público que precisamos de oferecer aos nossos 

produtores pecuários. 

É verdade que o Matadouro do Cachão teve uma primeira fase mercantil, comercial, em que comprava animais e vendia. Neste 

momento, é só uma prestadora de serviços com funcionários muito no limite das suas funções, até porque os mesmos funcionários 

estão em funções diferentes, quer na questão da receção de animais, abate, expedição da carne e também distribuição. 

Para além do problema infraestrutural, são edifícios bastante antigos com custos acrescidos de refrigeração, com câmaras muito 

dispendiosas sob o ponto da eletricidade, porque não temos ainda sistemas eficazes. Isto é um ciclo vicioso, ou seja, precisávamos 

de muito dinheiro para investir e transformar aquele Matadouro Industrial com menos custos de produção e, por outro lado, temos 

dívida acumulada muito complicada de gerir, inclusivamente o produtor de que falou o Senhor Presidente da União das Freguesias 

de Freixeda e Vila Verde, André Geraldo. 

A verdade é que tudo isto associado à idade média dos próprios trabalhadores, a viaturas também já com alguns anos de idade e 

problemas vários na gestão e relevo também a questão de que o matadouro tem uma sala de desmancha e tem embalamento de 

carne, a verdade é que tem de haver uma estratégia de consolidação dos resultados e de aproximar novos clientes. 

Reparem que este resultado negativo também foi fruto do não aumento das taxas de abate perante a crise COVID. O resultado 

negativo em 2019 foi verificado pelo tempo de encerramento. Em resultado da COVID-19, estivemos a trabalhar em equipas 

espelho. Portanto, reduzimos para 50% o número de abates. 

Se considerarmos o Matadouro Industrial do Cachão como um serviço público, obviamente é nessa perspetiva que as Câmaras 

Municipais têm colocado verbas para o seu funcionamento. Por outro lado, no ano passado também não fizemos nenhum Contrato-

Programa com as Câmaras Municipais, no sentido de, para fruto do seu financiamento, não termos prejuízos acumulados. 

Já estávamos com intenção de fazer este projeto de fusão, garantido que, quer o Complexo Agroindustrial, quer o Matadouro 

Industrial do Cachão têm um percurso similar de reabilitação total e, como já referi, através do próximo quadro comunitário, 

teremos, certamente, desta vez, uma possibilidade de reabilitar. 

É certo que o Complexo está em melhores condições do que em 2017. Foram retiradas as toneladas de resíduos, foi feita uma 

limpeza ao local, temos alguns investidores interessados, tivemos há pouco tempo a visita de um investidor para criar alguns postos 

de trabalho, mas o Complexo Agroindustrial do Cachão não é uma verdadeira Zona Industrial e a sua reclassificação era 

fundamental para que pudéssemos lotear. Existem Contratos-Programa que foram promessa de compra e venda com alguns 

comerciantes que nunca foram pagos, muitos problemas judiciais sob o ponto de vista das dívidas. Portanto, este era mais um passo 

que estávamos a tentar para não termos que encerrar e aí, sim, poderíamos pôr os postos de trabalho em perigo. 

Esta foi a solução que nos pareceu mais coerente com os objetivos de fazer crescer como um todo o Matadouro e o Complexo 

Agroindustrial do Cachão e, portanto, perante isto, estamos a aprovar aqui na Assembleia Municipal e também na Assembleia 

Municipal de Vila Flor para depois prosseguirmos todos os passos legais que são obrigatórios nesta situação, de acordo com aquilo 

que é exigido sob o ponto de vista das empresas locais. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal AGOSTINHO BEÇA invocou o art.º 9.º e as alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 69.º do Código 

do Procedimento Administrativo, ausentando-se da Reunião não tendo por isso participado na discussão e votação do referido 

assunto. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 52 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 50 votos a favor e duas abstenções, 

aprovar a Proposta de Projeto de Fusão por Incorporação do “M.I.C. – Matadouro Industrial do 

Cachão, S.A” na “AIN – AgroIndustrial do Nordeste, EIM, S.A.”. 

 

---------- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Freixeda e Vila Verde ANDRÉ GERALDO (PSD) apresentou a seguinte 

Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

O meu voto foi abstenção no sentido que é o seguinte, quando fizeram a reestruturação do pessoal, aquilo pensavam que 

conseguiam manter o Matadouro a trabalhar com x funcionários, só que conseguiram trabalhar com esses x funcionários muito mal 

e por um período relativamente pequeno, ou seja, os funcionários que saíram, pelos acordos que fizeram na altura, muitos deles, 

talvez metade, foram chamados novamente alguns passados uns meses, outros nos anos a seguir, muitos acabaram por emigrar com 

as famílias, mas tenho conhecimento que foram sempre repescar novamente esses funcionários que saíram pelos acordos de então. 

Por isso eu abstive-me, porque não estou a ver como é que conseguem manter a “Casa” e a diminuir ao pessoal, sabendo eu que 

tiveram esse tipo de problema. 

 

4.14 – Proposta de Aquisição de duas parcelas de terreno na zona designada por “Café Sacor” e de Pagamento 

a título de Compensação Pecuniária pela ocupação de parcelas de terrenos privados. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 23 de abril de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a compra pela via do direito 

privado de duas parcelas com 23.50 m2 e 113 m2 do imóvel propriedade de José Fernando 

Meireles pelo valor de 7.180,00 € (sete mil cento e oitenta euros), bem como o pagamento de 
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6.894,00 € (seis mil oitocentos e noventa e quatro euros) pela locação a título de compensação 

pecuniária pela ocupação desses mesmos terrenos privados, conforme proposto.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente à Proposta de Aquisição de duas parcelas de terreno na zona designada por “Café Sacor”, gostava de endereçar duas 

ou três questões ao Executivo, por forma a poderem esclarecer-me relativamente a matérias que não consigo encontrar evidência na 

proposta discutida na Reunião de Câmara e na respetiva deliberação. Desde já peço desculpa antecipada se for o caso, mas de facto 

não consigo encontrar as evidências que gostaria de ver esclarecidas. 

São as seguintes: esta proposta de aquisição das ditas duas parcelas de terreno da zona designada por “Café Sacor”, obedecer ou foi 

firmada por escrito entre a Câmara Municipal e o detentor das parcelas ou, se me permitir uma linguagem utilizada nas operações 

públicas de aquisição, trata-se de uma aquisição hostil, como é designada no mercado? Portanto, o que gostava de saber era se por 

parte do detentor das parcelas houve um acordo escrito relativamente a esta aquisição e se nesse, eventual, acordo escrito de venda 

das parcelas ao Município para passagem a domínio público se se comprometeu a não recorrer extrajudicialmente sobre os valores 

que lhe são apresentados, pouco mais de 14 mil euros, para a aquisição? 

Resumidamente, há ou não um acordo escrito em que o atual proprietário se compromete a não levar isto para a justiça, sob pena de 

corremos o risco de andar anos e anos para resolver um problema ou se aceitou de boa-fé este valor pelas duas parcelas, quer a 

título de pagamento das parcelas, quer a título de compensação pecuniária. 

As outras duas questões associadas são: havendo um acordo escrito e a aceitação amigável da aquisição das parcelas, se de facto 

aquelas parcelas revertem para domínio público, se pode dar garantia a esta Assembleia que a utilização do solo que passa a ser 

público para exploração da esplanada, passará a ser cobrado ao explorador em causa dessa parcela do solo. Ou se, porventura, neste 

acordo de pouco mais de 14 mil euros para aquisição e a título de compensação, se havendo o tal acordo escrito, se porventura foi 

negociada qualquer isenção da exploração do solo para a utilização de esplanada. 

Gostava de obter estes esclarecimentos para fechar as dúvidas que tenho que não estão expressas na proposta de aquisição aprovada 

na Câmara Municipal. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Finalmente, Senhora Presidente. 

Temos tido aqui assuntos e propostas que têm levado esta Assembleia a um desgaste impressionante, desde os temas da MirCom e 

da ACIM e agora com esta Proposta de Aquisição de duas parcelas de terreno na zona designada por “Café Sacor”. Puseram à 

prova, quer a Assembleia Municipal, quer também o Executivo da Câmara Municipal. 

Se bem me lembro, a proposta apresentada há uns tempos atrás, Senhora Presidente, merecia ter ido a votação. Essa votação, hoje, 

ganhava uma forma ainda mais significativa pelo resultado final aqui encontrado. 

Congratulo-me com esta proposta e com aquilo que a Câmara Municipal conseguiu a favor de Mirandela e dos mirandelenses. Com 

esta proposta evita-se, assim, a aberração arquitetónica-urbanística-paisagística que foi presente a esta Assembleia para ser votada 

há uns tempos atrás. 

Parecia-me evidente esta proposta – o proprietário esteve sempre de boa-fé e houve cooperação entre as partes – e esta é a proposta 

natural que a Câmara Municipal devia ter lutado desde a primeira hora, pelo que a outra proposta, que acabou por não ser votada, 

devia ter ido até ao final para ser votada, Senhora Presidente, para perceber que não podemos, de forma – permitam-me esta 

palavra – “leviana”, aceitar tudo aquilo que nos propomos, sob pena de depois até deixarmos de ser Presidentes de Câmara, mais 

tarde, decisões nossas, do Município – que certamente acontecerão – de nos perseguir para o resto da vida. 

Eu, enquanto mirandelense, sentia-me chocado se, porventura, aquela proposta aqui fosse aprovada e a solução encontrada, claro 

que votaria contra, mas iria perseguir-me para o resto da vida. 

Sinto-me feliz por esta proposta, por este resultado final. Quem ganha com isto é Mirandela e os mirandelenses. 

Esta Assembleia Municipal assumiu as suas responsabilidades tendo em conta a qualidade do resultado final. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Já não vou, provavelmente, fazer uma intervenção tão longa como inicialmente tinha prevista, porque os Senhores Deputados que 

me antecederam falaram na essência das questões. O Senhor Deputado José António Ferreira fê-lo muito bem e de pedir 

esclarecimentos muito pertinentes, que devem ser dados para bem de todos e o Senhor Deputado Paulo Pinto falou também sobre o 

interesse desta situação. 

Contudo, interessa-me dizer, como diz o povo, “valeu a pena”. 

No entanto, daqui temos que retirar também alguma aprendizagem. Eu, na qualidade de Deputado Municipal, nesta Assembleia 

Municipal coloquei a questão duas vezes, fi-lo de forma clara e objetiva e ninguém me “deu ouvidos”. O que estava em causa era 

um negócio entre o público e o privado, onde o público saía, claramente, prejudicado. Não o conseguindo ter feito nesta 

Assembleia, local e espaço onde deveria ter conseguido explicar melhor e os Senhores Deputado Municipais ter-me-iam entendido 

melhor, tive que recorrer a uma rede social para lhe dar publicidade e para pôr pressão na Assembleia Municipal. Porque não? 

Foi dessa forma que algumas pessoas, e eu porque vivo lá perto vi que, pela primeira vez foram ver o que se passava. Despoletou-

se essa vontade e as pessoas não o sabendo, foram sabê-lo. 

Seguidamente, deu-se a Assembleia Municipal, e para meu espanto, porque se tratava de um negócio particular com o público, 

onde o público saía altamente lesado, este Executivo mais não fez que fazer aqui uma peça de venda, de promoção do produto. 
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Durante quase duas horas de discussão do tema, parte dessas duas horas foi a tentar vender as virtudes do negócio a esta 

Assembleia, recorrendo mesmo, quase, ao enxovalho da minha personalidade, recorrendo à publicação de um documento particular 

– que eu tinha endossado ao Município – para tentar convencer esta Assembleia que afinal eu tinha outros interesses no negócio 

que não eram os interesses do público. 

Valeu a lucidez dos Senhores Deputados Municipais e da Mesa da Assembleia que em tempo percebeu o que aqui estava em causa 

e conseguimos todos, em conjunto, ter tido o bom senso se tivesse havido votação, votar contra aquele negócio. 

Durante todo este tempo foi tentando passar-se uma mensagem para o Executivo que não era um bom negócio para a causa pública 

e durante este período que já referi foi-nos sempre tentado vender o produto. No final, percebendo que não havia compradores para 

o produto retira-se o produto do mercado e foi o que aqui aconteceu, foi retirado da votação, mas não há problema nenhum quanto 

a isso, desde que o erário público, o interesse dos mirandelenses e de Mirandela tivesse saído a ganhar. E ficou a ganhar. Com isso, 

todos, Deputados Municipais e Mesa da Assembleia, temos a nossa quota parte de dever cumprido. 

Finalizando o processo, isto teve algum desgaste para a minha pessoa. Eu ouvi impropérios contra a minha pessoa de Deputados da 

minha Bancada. Portanto, não foi coisa de menos importância. 

Aqui chegado, emendou-se a mão. É verdade. Um erro não legitima outro. 

Vem agora a proposta de aquisição de duas parcelas de terreno de um particular. É justo, estão registadas a seu favor, são dele, o 

Município utilizou-as, se as utilizou abusivamente ou não, penso que não faz sentido estarmos com esta discussão. Tem uma 

proposta de aquisição e que me parece muito bem. 

Não coloco em causa os valores, porque parece, sinceramente, que são até muito modestos, é a minha opinião. Contudo, não deixa 

de ser importante registar que no primeiro negócio não havia compensação e agora há, mas nada obsta. Os valores são irrisórios e 

se, efetivamente, o Senhor esteve privado de utilização do seu espaço, que haja lugar à devida indeminização. 

Agora, como o Senhor Deputado José António Ferreira aqui referiu, e muito bem, eu poderia fazer esta questão: o Senhor está 

privado do espaço e nós vamos pagar-lhe o espaço pela privação do direito que ele teve de utilização do espaço, mas ele utiliza o 

espaço público para instalação da esplanada e vai pagar ao Município pela utilização da esplanada, montante igual da área que nos 

o vamos compensar? Não, certamente que não. Eu também não quero que isto passe, a não ser, precisamente, não mais que esta 

observação que aqui estou a fazer, porque acho que os montantes são irrisórios e se as parcelas são do Senhor, como ficou provado 

que são, ainda que com uma escritura por usucapião, é um instituto que está consagrado na Lei. São dele, paga-se-lhe. 

Foi Mirandela que saiu a ganhar. Senhor Presidente, valeu a pena.  

 

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

Sobre este assunto, ou eu estou a ver muito mal o cenário, e se assim for, peço imensa desculpa, ou são os meus ilustres colegas do 

plenário. 

Penso que isto é uma proposta de aquisição, não é uma proposta de compra e venda. Há acordo do vendedor em relação a estes 

valores? Se há, não tenho mais nada a dizer, porque, de facto, parece-me um valor tão irrisório em função daquilo que estava em 

“jogo” que fico extremamente satisfeito com o desfecho. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Vou ser breve nesta minha intervenção. 

A 25 de setembro de 2020, fiz nesta Assembleia uma intervenção sobre o assunto onde disse: “Onde estão as parcelas? Só vejo 

uma esplanada e uma praceta, por sinal bem bonita e aprazível, como aquela outra na margem de lá a que chamam “Espelho de 

Água”.” 

Serve esta introdução para enquadrar o que pretendo perguntar mais à frente. 

Esta nova proposta vem agora acompanhada de uma componente de compensação económica por perda de rendimento durante o 

período em que decorreram as obras, resultando num valor global de expropriação diferente do anterior, pois é o somatório do valor 

do solo e do valor da compensação, ambos apurados por peritagem autónoma aceite pelas partes. 

Pressupondo que o acordo firmando não terá dúvidas de recurso, e aqui estou de acordo com o Senhor Deputado José António 

Ferreira quanto à escritura ou não desse acordo, devo congratular-me todavia, pois o mesmo vai permitir resolver um problema de 

urbanização que persistia numa zona de centralidade da cidade e colocar um ponto final no alinhamento de uma das suas principais 

artérias, outrora única via rodoviária de acesso à cidade. 

Todavia, não sendo nada dito no relatório sobre benfeitorias, solicito um esclarecimento sobre se o imóvel fixo existente na parcela 

está ou não incluído no valor e/ou qual é a ação a tomar sobre o mesmo imóvel logo após a posse do espaço. 

Já em setembro eu dizia: “O que vejo no local são imediações, é uma malha urbana bem consolidada, onde, no meu entender, 

jamais deverá ser permitido qualquer outra construção que não seja a ocupação por equipamento ou mobiliário urbano.” 

Assim, um segundo pedido de esclarecimento tem a ver com o que o Município tem previsto para a revitalização urbana desta área 

agora e doravante livre de obstáculos? 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal RUI PACHECO (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Vou tentar ser breve e vou pegar, como todos, em alguma cronologia do que foi já a discussão deste problema nesta nossa Câmara. 

Concordando com o que aqui já foi dito, acho que valeu a pena. Acho que valeu a pena a discussão que tivemos na Assembleia 

onde este assunto foi discutido, foi discutido em outros moldes, mas acho que muitas vezes é importante discutirmos o assunto, 

ouvirmos as opiniões de toda a gente, de maneira a termos, às vezes, a hombridade de reagrupar ideias, estratégias, ver a lógica de 
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outra forma e discutir alternativas. Atrevo-me a dizer que sem a discussão que foi tida nessa Assembleia, dificilmente se teria 

chegado a uma solução tão fácil – atrevo-me a dizer assim – e tão rápida. 

É lógico que me parece que o valor desta proposta de aquisição é irrisório, é um valor extraordinariamente simpático para uma 

Câmara Municipal, desde que, e como aqui já foi dito, estejam asseguradas todas as questões legais, que tenho a certeza que estão. 

Foi já aqui dito que todos nós temos o nosso contributo nesta solução. Enquanto membros da Assembleia Municipal, tivemos a 

resiliência de discutir isto, a inteligência de discutir esta solução, mas também a Mesa da Assembleia teve a lucidez para criar 

alguns registos, e bem, de dúvida e de pensar se estávamos na direção certa. Contudo, tenho de realçar o mérito do Executivo que 

também teve a legitimidade e a lucidez de voltar atrás e com essa mudança solucionar um problema que, com toda a frontalidade, 

nem sequer devia ter surgido. É um problema que surge aquando da criação do projeto e da não salvaguarda deste problema. Ou 

seja, estamos aqui a discutir, e bem, e estaremos sempre a discutir um problema que deveria ter sido salvaguardado na realização 

do grande projeto de toda a envolvente. 

Muitas vezes é importante reagrupar as ideias de maneira a atingirmos soluções que, como esta, me parecem altamente benéficas 

para o erário público, para o Município e para os mirandelenses. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

O Senhor Secretário já colocou as questões que a nos eram, particularmente, duvidosas. 

Acrescentaria só se a parte do terreno que pertence ao Santuário, à Nossa Senhora do Amparo, também está ou vai estar incluído 

em alguma compra da Câmara Municipal para que esse próprio terreno, esses poucos metros quadrados, também revertam para o 

domínio público. 

Não deixar de me congratular com esta solução, porque era a mais óbvia, a mais transparente e justa, aliás, deve ser este o preceito 

que uma Câmara Municipal de bem deve ter sempre em atenção quando se candidata a projetos de melhorias e de infraestruturas no 

seu território, não passar por cima dos interesses particulares de forma abusiva para não se criarem estes processos e estas 

confusões. 

Agradecia só a informação de como é que vai ficar o terreno que pertence à Nossa Senhora do Amparo, visto que confronta com 

este terreno que agora passa para domínio público, se há interesse da Câmara Municipal ou se há algum projeto de intenção da 

cedência do Santuário de Nossa Senhora do Amparo para a Câmara ou se vai haver também uma compra desse terreno. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradeço as questões colocadas sobre este assunto. Antes de falar sobre ele gostaria de dar nota de que este assunto foi agendado 

para conhecimento. Não havia necessidade, uma vez que o Executivo da Câmara Municipal teria competências para a validação 

desta proposta, mas como foi uma questão discutida em Assembleia Municipal, achei por bem que os Senhores Deputados, os 

Senhores Presidentes de Junta e a Mesa tivessem conhecimento da solução que foi encontrada para este processo, um processo 

longo. 

Quero chamar a atenção de que existem outros processos, também complicados, em que a Câmara Municipal fez intervenções, por 

exemplo no acesso à A4, em que a Câmara Municipal fez a obra, entrou em contrato de promessa compra e venda, não contactou 

todos os herdeiros e, neste momento, o valor da parcela, segundo o perito oficial de contas é inferior ao valor que foi pago pela 

Câmara Municipal à data. Portanto, é outro processo que vai ser difícil, uma vez que temos também dois advogados que 

representam as partes dos herdeiros que estão em causa. 

Isto só para alertar para situações que quando não são resolvidas e a situação de querer fazer as obras e executar, e eu entendo que 

temos de executar, mas todos os processos de negociação com os proprietários ou processos de expropriação têm que ser 

assegurados para que a Câmara não venha a ter problemas no futuro relativamente à realização das obras. 

Este é um caso que aconteceu nesta obra, em que a Câmara Municipal, já este Executivo, deparou-se com a construção em terrenos 

privados, não havia possibilidade de suspender a obra, porque iria causar custos acrescidos à Câmara Municipal, e também aqui em 

defesa do erário público, todos sabemos que no local foi a solução encontrada por este Executivo de forma a ultrapassar este 

problema. Ou seja, isto para alertar esta Assembleia que tem um papel deliberativo e fiscalizador do Executivo que há outras 

questões que podem ser encontradas em processos de negociação particular ou expropriação. Quando não conseguimos a 

negociação particular, teremos que avançar para um processo de expropriação, que está a acontecer em alguns terrenos para 

avançar com as obras. Avançaremos com as obras logo que esses processos estejam definitivamente organizados e que tenha 

havido da parte da Câmara Municipal a aquisição daquelas parcelas com o acordo ou com o processo de expropriação. 

Relativamente às questões que foram colocadas, dizer-vos que com esta discussão parece que a Câmara Municipal fez tudo errado 

e eu acredito que tenha feito numa primeira fase, no sentido de ocupar parcelas que não eram sua propriedade. Por outro lado, dizer 

que a Assembleia Municipal, e bem, fez o seu papel, como assumi na reunião em que discutimos isso, é a democracia a funcionar e 

são as instituições a funcionar, por isso, estes processos devem vir à Assembleia Municipal. 

Só quero alertar que existem outras situações semelhantes, graves, igualmente, que teremos de partilhar e encontrar soluções. 

A solução encontrada é uma solução que, quanto a mim, satisfaz as pretensões públicas e também teve acordo do privado que é 

representado por um advogado. O valor que foi assumido foi o valor, quer o valor real das parcelas, estamos a falar de dimensões 

pequenas – 23,5m2 e 113m2 – daquele imóvel. Obviamente que o espaço público é sujeito a taxas como qualquer esplanada, exceto 

este ano e o ano transato, por causa da COVID-19 em que foram isentas as esplanadas, no fundo, para favorecer a atividade de 

todos aqueles que se viram obrigados a estar encerrados durante tantos meses. Isso está nas Medidas Excecionais de Apoio. Lá 

está, uma quebra de receita. 

A cobrança da esplanada, obviamente que logo que as condições o permitam, e vai ser igual para todos, vai ser feito efetivamente 

para todos. 



(Ata n.º 02/2021 de 30 de abril) 

Pág. 44 de 52 

Relativamente ao Senhor Deputado José António Ferreira, julgo que estará tudo respondido quanto às questões que colocou. 

Quanto ao Senhor Deputado Paulo Pinto, dizer que isto foi feito de forma “leviana”? Não me parece que tenha sido feito de forma 

leviana, pelo menos da parte deste Executivo. Este foi um assunto que não foi tratado suficientemente bem, mas que teve um bom 

resultado. 

Em relação ao Senhor Deputado Rui Sá, efetivamente valeu a pena, não vale a pena é estarmos a acusar e a tentar criar um facto 

político, de alguma forma, penalizador para este Executivo quando este problema existia na realidade. 

Os processos de negociação demoraram algum tempo, ou seja, não se consegue chegar a um acordo, até porque a Câmara 

Municipal teve que fazer uma nova avaliação do tempo da compensação pecuniária pela ocupação das parcelas de terreno que eram 

privadas e estavam ocupadas com espaço público. Por isso, julgo que é uma forma que, quer a Câmara Municipal, quer os 

mirandelenses vão pagar o justo valor pela parcela e pela compensação pecuniária. Os valores foram os que chegaram do relatório 

do perito oficial do Ministério da Justiça. Portanto, sempre que houver processos desta natureza, neste mandato, todas as parcelas 

são avaliadas, quer para venda, quer para compra. 

Ainda não vendemos património, estamos a comprar algumas parcelas, no sentido de podermos executar projetos, o acesso ao 

cemitério de Golfeiras. Tudo o que é comprado ou vendido deve ser sujeito a uma avaliação inicial para que não prejudique o 

erário público nem o privado. 

Ficamos satisfeitos com esta solução que foi apresentada e foi em acordo como proprietário. O proprietário sente-se confortável 

com esta solução, aliás, houve uma reunião entre o Gabinete Jurídico da Câmara Municipal e também com o advogado do 

proprietário e chegamos a um acordo para que pudéssemos implementar esta solução, faremos a escritura para que fique tudo 

devidamente resolvido. 

 

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

Resta-me felicitar o Executivo pelo negócio. Eu nem acreditava que conseguiriam com valores tao razoáveis. 

Já agora, a título de curiosidade, a escritura deve ser para breve, não há contrato de exploração para anos futuros por parte do 

proprietário sobre a esplanada? Quais são os planos que o Executivo tem para aquele espaço? É manter uma esplanada ou reabrir 

sem socalcos aquela rua? 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Nós só compramos a parte ocupada privada. Não compramos a totalidade do espaço. Só compramos a totalidade das parcelas que 

ocupamos, daí a compensação pecuniária pela ocupação do espaço privado. Não compramos o edificado, compramos aquilo que é 

decorrente do acordo que se discutiu em Assembleia Municipal. 

 

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

O projeto é enganador, porque aparece a área toda e 116m2, de facto, parecia-me pouco para a área de cerca de 300m2. Aquilo tem 

mais de 300m2? 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

O projeto tem de cumprir todos os regulamentos, ir a aprovação da Direção Regional da Cultura do Norte e ter uma validação pelos 

serviços de licenciamento da Câmara Municipal, sendo que o espaço público estará defendido, porque o terreno passa a ser da 

Câmara Municipal. 

Se houver a aprovação de um projeto de licenciamento e de ampliação, dependendo do projeto, ele pode fazer um projeto ocupando 

a parcela privada. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente às parcelas adquiridas não me pronuncio, a dúvida é para todos, mas há uma coisa que vou dizer a esta Assembleia 

novamente, que me parece que não foi bem entendida. 

Aquele edificado que lá está, tudo quanto se situar daquele edificado em direção à Ponte Velha, dista a menos de 50 metros da 

Ponte Velha, que é como monumento nacional e não permite edificados. Portanto, cuidado. Eu aviso em bom tempo. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu acabei de responder a essa questão. 

Ou seja, todo o processo de aquisição das parcelas foi o que a Câmara Municipal ocupou com a obra de qualificação. Tudo o que 

tem a ver com o processo de arquitetura ou projeto de arquitetura que o proprietário pode fazer, tem que cumprir com aquilo que 

está no PDM, no regulamento e tem de ter sempre um parecer da Direção Regional da Cultura do Norte, como todos os 

proprietários que existem e que querem fazer obras particulares. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

A área dele é só o edificado? 
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---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Tem uma parte envolvente. 

 

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

Senhora Presidente, peço desculpa. De facto, há aqui alguma confusão. A Câmara adquire ou vai adquirir um espaço de cerca de 

300m2. Há um custo para isso e está a pagar a ocupação de espaço de 116m2 que são aqueles estacionamentos que a Câmara, 

abusivamente, acabou por utilizar na propriedade privada. A parte de utilização de espaço está correta. Agora, a aquisição dos cerca 

de 300m2, para mim, é toda a área que o privado tinha. Por isso se deduz, parece-me, que a compra foi de todo o espaço. Foi isso 

que subentendi, que me parece muito baixo o custo, até porque vemos como é que é possível por um terço do espaço de ocupação 

do espaço de um terço pagar-se um valor quase igual à compra de 316m2, que é quase o triplo do terreno. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

O que está escrito na proposta, não estou a dizer nada que não esteja escrito, é: “É necessário adquirir pela via do direito privado 

duas parcelas com 23.50 m2 e 113 m2 do imóvel (…), cumprindo assim os fins e satisfação do interesse público”. Para além disso, 

“No caso, a compra das duas parcelas totaliza o valor de 7.180,00 €, encontrando-se por isso abaixo do valor limite do normativo 

acima referenciado, pelo que a aquisição poderia ser feita diretamente pela Sr.ª Presidente.”, porque tinha competência para tal, 

mas quisemos levar a Reunião de Câmara e quero que estas situações fiquem claras para não haver mal entendidos. 

Para além disso, existe o pagamento pela locação a título de compensação pecuniária pelo mesmo valor do espaço que ocupamos. 

Ou seja, estamos a comprar aquilo que ocupamos e tivemos que dar uma compensação pecuniária. 

Em relação à propriedade do proprietário não existe conflito relativamente à nossa decisão, ou seja, ele vai fazer com a propriedade 

privada o que todas as outras pessoas que têm como propriedade em espaço normal e habitual na cidade, nas freguesias e nas 

aldeias. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

“Propriedade de (…) tem uma área de 136.50m2 que serão retirados ao prédio original com 363m2.” Isto é que é o valor inicial. A 

Câmara vai adquirir o restante e o proprietário ficará só com 136.50m2. Está aqui. 

O proprietário tem de edificado 136.50m2, esse fica com ele. O restante até aos 363m2 penso que é aquilo que a autarquia quer 

adquirir. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Desculpem a modéstia, mas por acaso estava a ficar admiradíssimo, porque só já faltava dar ao proprietário do terreno uma 

medalha. Ele era um benemérito. Todos os membros da Assembleia já estavam aqui a achar, os que vieram intervir, que este senhor 

merecia uma medalha de mérito, porque era um benemérito para a cidade. 

Eu entendo que a Câmara, se calhar, está a adquirir aquilo que nunca foi do proprietário, mas tudo bem. Neste momento, a Câmara 

já interveio em toda a área, exceto no que está edificado. Eu entendia que, neste momento, a Câmara estava a comprar tudo, isso 

sempre entendi, menos o edificado. 

Estava a achar muita piada ao facto de ele só merecia já uma medalha, porque parece que ofereceu tudo. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhor Deputado, como é que a Câmara podia comprar um terreno e ficar lá o edifico que era de outra pessoa? Claro que não pode 

estar a fazer isso. 

A parcela de terreno tinha cerca de 300m2. A Câmara adquiriu cerca de 100m2 e o proprietário continua a ter o seu logradouro. 

Agora, se esse logradouro permite a construção ou não, isso a regulamentação é que o impõe. 

 

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

Pela minha parte fiquei esclarecido. A Câmara comprou 113m2 que são os lugares de estacionamento, pagou pela ocupação desse 

espaço durante 27 semanas um determinado valor. 

De facto, isto confunde, porque fala na parcela “Café Sacor” e poderia ser subentendido os cerca de 300m2 que é o espaço total. 

Está clarificado. 

De qualquer modo, não deixa de continuar a ser um ótimo negócio e de ter tido um ótimo desfecho. Mirandela saiu a ganhar. 

Pela minha parte e particularmente, felicito o Executivo por ter concluído, e bem, todo este problema. 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

Outros Assuntos de Interesse para o Município 
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5 – Outros Assuntos de Interesse para o Município. 
 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Em jeito de justificação, dizer ao meu Grupo Parlamentar que fui indicado para fazer parte do Conselho Municipal de Agricultura e 

que não me foi possível estar presente na primeira reunião, por motivos profissionais. 

Por outro lado, agradecer ao Senhor Deputado Agostinho Beça que, de forma muito sucinta e concisa, conseguiu dizer aquilo que 

se tinha feito na primeira reunião e fez um pouco o meu papel, informando todos. 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal OTÍLIA LIMA (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Não sei se deva falar, muito honestamente, porque a Mesa está em minoria. Já uma vez fui questionada por tal procedimento, ou 

seja, eu era elemento da Mesa, estava um único elemento e a Assembleia questionou se poderia ou não funcionar. Portanto, neste 

momento, questiono essa situação. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Com todo o direito. De facto, a Mesa, legalmente, não pode funcionar apenas com um elemento presente. Pelo que tem todo o 

direito a recusar-se à sua intervenção enquanto a Mesa não gozar de quórum. 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal OTÍLIA LIMA (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Não estou a recusar. Estou a questionar se devo ou não. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Questionar e bem. De facto, a situação que coloca é aquela que a Lei determina, que a Mesa deverá ter sempre, pelo menos, duas 

pessoas, não podendo apenas ter uma. Portanto, tem todo o direito de suspender a sua intervenção até a Mesa assumir quórum. 

Tendo a Mesa assumido quórum, pode iniciar a sua intervenção, Senhora Deputada. 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal OTÍLIA LIMA (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Vou iniciar a minha pequena intervenção, tendo em conta que vou ser bastante rápida. 

O que pretendia dizer era, de certo modo, lamentar não me terem dado a possibilidade de falar sobre o ponto anterior. Portanto, é 

apenas para que fique esse registo. 

A segunda situação, sobre este ponto 5, queria recordar à Senhora Presidente que, há algumas sessões atrás, coloquei um problema 

que é urgente. Ou seja, em termos de obras, a nova Ponte Açude, chamada assim vulgarmente pelos mirandelenses, solicitei aqui o 

arranjo daquelas pequenas lombas que fazem parte da construção. Até ao momento, nunca mais ouvi falar dessa pretensão, nunca 

mais se ouviu a intenção de o Executivo proceder ao arranjo da ponte e, neste momento, reforço essa necessidade, mais uma vez, 

aqui na Assembleia Municipal. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal LUÍS MOSQUEIRO (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Há pequenas coisas que se podem fazer e que não havia necessidade de vir aqui, repetitivamente, a chamar à atenção. 

Estou completamente de acordo com a Senhora Deputada Otília Lima que esteve insistentemente a falar sobre aquelas lombas. Não 

sei se é tão difícil pegar num telefone, falar com alguém responsável pelo alcatrão e esticá-lo. Em vez de estar aquela lomba, 

esticarem pouco o alcatrão para que não seja tão desnivelado. Não sei se é possível ou não, mas são pequenas coisas que se podem 

fazer. Para que é que estamos sempre a debater as mesmas coisas e a trazê-las aqui? 

Há outra situação que me incomoda e incomodou, tanto na anterior Sessão de Assembleia, como na de hoje, que é a falta de 

respeito que, por vezes, existe com os Deputados e com quem foi eleito. Não é a falta de respeito de o telemóvel tocar ou aquela 

situação de crítica. Não me refiro a essa falta de respeito, que também o é. Porque é que há aqui pessoas em que o telemóvel toca 

várias vezes? Há uma definição que pode silenciar o telemóvel. 

Estamos aqui na Assembleia e uns falam, outros é o telemóvel a tocar, mas há particularmente uma situação que me incomoda. 

Incomodou na anterior Sessão de Assembleia e incomoda nesta, que é um nosso ilustre Ex-Presidente da Assembleia, o Senhor 

Deputado José Manuel Pavão… Ainda estou a imaginar, pelas imagens que vimos, ele num carro, ainda pensei que vinha para 

aqui. Pensei “deve estar atrasado, faz as suas intervenções” e até estava com alguma consideração sobre o Senhor Deputado. 

Quando me deparo que o Senhor Deputado fez aquela intervenção e ia para Lisboa, não vinha para a Assembleia. 

Há aqui valores que se levantam e eu tenho que os pôr aqui. O rigor, o erário público. A proposta que fez na Sessão de Assembleia 

de 26 de fevereiro, eu estava online e estava incrédulo com aquilo que estava a ouvir, com o conteúdo da sua proposta. Hoje estou 

aqui, porque se deu continuidade e foi o primeiro assunto do dia a falar-se. 

Qual é o nosso papel afinal? Qual é o papel de Deputado da Assembleia Municipal? Qual é o papel de um grupo da Assembleia? É 

fiscalizar o Executivo. Nós estamos aqui, servimos de fiscais, estamos a fiscalizar o Executivo. 
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Agora, com a proposta que o Senhor Deputado apresenta de uma comissão, é legítimo, uma comissão para fiscalização. Vindo de 

quem vem, de uma pessoa aliterada, de um Ex-Presidente da Assembleia, acho que isto incomoda qualquer um, deve incomodar 

todos. Nós estamos cá a fazer esse papel, não precisamos de mais comissões. 

O que eu acho é que o conteúdo da proposta, como foi feita a proposta, como ele hoje fez a sua intervenção, agora vou eu puxar a 

minha legitimidade de fiscalizador, pergunto: na Assembleia de 26 de fevereiro de 2021, em que o Senhor Deputado apresentou a 

proposta de manhã e se ausentou toda a tarde, foi-lhe paga a senha dessa Assembleia? Vai-lhe ser paga a senha desta Assembleia? 

Existe um Regulamento que é preciso cumprir. Nós estamos cá, temos que dar o exemplo de algum crédito na política e não é com 

este tipo de atitude, com este tipo de postura que contribuímos para a política ou para que acreditem nos políticos. 

Quero saber isso. Não preciso de o escrever. Quero que a Mesa me dê a informação se foi paga a senha de presença da Sessão de 

Assembleia de fevereiro e se lhe é paga a senha de presença desta Assembleia. 

Mais, “o filho da terra”, como ele se intitula – ele está ausente, eu lamento estar neste papel, mas estou cá para depois debater cara 

a cara com ele – está a residir no Porto e deve receber também ajudas de custo de deslocação. Foram pagas essas deslocações? 

Essas ajudas de custo são pagas? 

Haja rigor no erário público. 

 

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

Passo já a responder ao Senhor Deputado, aliás, é uma questão que levanta muito pertinente e oportuna. 

Primeiro, dizer que a ajuda de custo não é paga a quem está a assistir à Assembleia pela Plataforma Zoom, para estes é paga apenas 

a senha de presença. 

Contudo, a verdade é que esta atitude deste Senhor Deputado, não é de hoje nem da última sessão, tem sido pratica de quase todas a 

sessões deste mandato. 

Não há dúvida, e lembram-se bem, que tentei em dada altura marcar a presença de manhã e a presença à tarde. Houve Juristas que 

disseram que não era possível pagar-se apenas meia senha. E ficamos aqui num impasse. 

Então, tem havido alguma tolerância com as ausências por períodos de tempo não abusivos. Também tem havido tolerância por 

ausências muito dilatadas postas em prática por este nosso membro, tendo em conta o seu prestável serviço a esta Assembleia 

durante mais de uma década. Mas tudo tem marcas e acho que agora se ultrapassaram essas marcas, porque entramos numa nova 

situação, como a que se verificou na última Sessão. que é estar presente apenas um pequeno período de tempo, fazer uma 

intervenção e enviar por e-mail uma proposta, e não permanecer no restante período de toda a sessão. 

Quanto ao futuro e como estamos a terminar o mandato, vou aguardar uma atitude de permanência dentro do regimental ao Sr. 

Deputado Manuel Pavão, embora dê toda a razão ao Senhor Deputado Luís Mosqueiro sobre a questão levantada. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Venho fazer uma recomendação. 

“Recomendação 

“Pelo desenvolvimento da Zona Industrial de Mirandela” 

A Zona Industrial de Mirandela é um importante polo de desenvolvimento do Concelho de Mirandela impulsionador da economia 

local e do emprego. 

É do conhecimento público que existem há dezenas de anos cerca de 10 lotes de terreno sem qualquer tipo de construção. 

Considerando que é essencial para o desenvolvimento local aproveitar a capacidade máxima instalada da Zona Industrial, isto é, 

colocar ao dispor dos empresários todos os seus lotes; 

Considerando que alguns destes lotes encontram-se no mercado imobiliário com preços por m2 nitidamente especulativos; 

Considerando que é contrário ao interesse publico as lotes comprados ao Município par um preço simbólico estarem agora a ser 

revendidos por preços inflacionados inibidores da instalação de novas empresas ou alargamento das já existentes; 

Considerando que a Camara Municipal enquanto responsável pública da Zona Industrial detém mecanismos ao seu dispor para 

travar esta especulação imobiliária e desbloquear estes lotes. 

A Assembleia Municipal de Mirandela reunida no dia 30 de Abril de 2021, delibera recomendar à Camara Municipal de Mirandela: 

1. Utilizar os recursos legais ao seu dispor, nomeadamente o reconhecimento de interesse público municipal, para que estes lotes 

possam reverter para o Município de Mirandela e posteriormente vendidos a preços simbólicos às empresas que aqui se 

queiram instalar, ou as empresas já instaladas que queiram aumentar a sua capacidade.” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

A Recomendação tem acolhimento, conforme as palavras da Senhora Presidente da Câmara Municipal, pelo que vamos submeter 

esta Recomendação intitulada “Pelo desenvolvimento da Zona Industrial de Mirandela”, em que a mesma se baseia no seguinte: 

“Utilizar os recursos legais ao seu dispor, nomeadamente o reconhecimento de interesse público municipal, para que estes lotes 

possam reverter para o Município de Mirandela e posteriormente vendidos a preços simbólicos às empresas que aqui se queiram 

instalar, ou as empresas já instaladas que queiram aumentar a sua capacidade. O eleito da CDU, Assembleia Municipal de 

Mirandela, 30 de abril de 2021.” 

 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 
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Antes de continuarmos e dado que temos uma Recomendação que vamos apresentar a votação, convém sabermos se há fundamento 

para esta Recomendação. A Senhora Presidente poderá antecipadamente dar-nos algumas respostas, nomeadamente “se a Camara 

Municipal enquanto responsável pública da Zona Industrial detém mecanismos ao seu dispor para travar esta especulação 

imobiliária e desbloquear estes lotes.”. Pergunto à Senhora Presidente se tem, porque pode efetivamente não ter. 

Bem como se a Câmara pode “Utilizar os recursos legais ao seu dispor, nomeadamente o reconhecimento de interesse público 

municipal (…)”. Não sei se isso chega para que esses lotes possam reverter para o Município, porque temos o mesmo problema da 

Sacor. Não é tão pacífico assim. Reverte, mas é através de uma aquisição. 

De qualquer modo, vamos deixar que a Senhora Presidente nos explique se tem meios que se enquadrem nesta Recomendação. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Sobre a Recomendação, faço chegar uma informação do Património com os lotes ocupados. Já temos uma lista de empresários 

interessados nos novos lotes da Zona Industrial. Foi há pouco tempo a Reunião de Câmara uma alteração ao loteamento da Zona 

Industrial para criar um novo lote dividindo o lote da Multigranitos e faço chegar ao Senhor Presidente essa informação. 

 

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

Referia-me, para que a Recomendação ficasse mais fundamentada, que esclarecesse se a Câmara tem alguns mecanismos para 

poder fazer reverter novamente os lotes? 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

A Câmara tem mecanismos, desde que não seja cumprido o que está no Regulamento. 

 

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

Assim sendo a Recomendação tem todo o sentido, vamos votá-la. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 35 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 34 votos a favor e uma abstenção (da 

Senhora Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador, Cristina Passas), aprovar a 

Recomendação apresentada pelo Senhor Deputado Jorge Humberto Fernandes eleito pela CDU, 

intitulada “Pelo desenvolvimento da Zona Industrial de Mirandela”. 

 

---------- A Senhora Presidente da Junta de Freguesias de São Salvador CRISTINA PASSAS (PSD) apresentou a seguinte Declaração 

de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

O meu sentido de voto foi a abstenção, mas não é que eu não concorde, porque concordo. No entanto, antes de ela ser acionada, 

devia, sim, vir uma informação do Património e aferir a maturidade que há, ou não, nos projetos que podem vir a ser 

implementados. Depois dessa maturidade, dessa explicação, poderíamos ver se seria acionada ou não. 

Foi nesse sentido. Não é que eu não concorde, mas primeiro deveríamos analisar. 

 

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

Senhora Deputada Cristina Passas, isto é uma Recomendação para o Executivo, naturalmente que o Executivo vai dar a maior 

atenção e depois resolver e acionar os procedimentos respetivos. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Sensivelmente, há cerca de um mês, houve uma reunião com a Senhora Presidente, os Presidentes de Junta e com os responsáveis 

da EDP em que foram debatidos assuntos relacionados com a EDP, pontos de luz que seriam para colocar, pontos de luz que não 

eram colocados. Ficamos de obter resposta posteriormente a essa situação. Pessoalmente não obtive qualquer resposta desde o dia 

em que ocorreu a reunião, não sei se os meus colegas tiveram resposta. 

Queria lembrar o Executivo relativamente à limpeza das bermas e estradas municipais e da recuperação, manutenção ou colocação 

de algum alcatrão – estou a referir-me concretamente à estrada de Franco a Vila Boa – e também relativamente à limpeza entre 

Franco e Vales na questão das bermas. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

O que venho aqui referir diz respeito à questão da Sacor, como havia muita gente a inscrever-se, não o fiz, mas vou aproveitar 

agora, para fazer um pedido ao Senhor Presidente da Assembleia. 

Aquilo que disse na anterior Sessão Assembleia relativamente à questão da Sacor não retiro absolutamente nada àquilo que disse. 

As minhas dúvidas permanecem e eu ia pedir aqui, se tenho esse direito, ao Senhor Presidente o seguinte: pode-me facultar um 
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levantamento do terreno anterior à construção do Hotel? Isto porque ainda sou do tempo em que se passava a Ponte Velha e íamos 

buscar gasolina à Sacor e existia um caminho por trás da Sacor, do edifício. Esse caminho era propriedade dele ou era caminho 

público? 

Tenho em minha posse, já há alguns anos, um CD que possui os caminhos, as cartas militares de 1955 do país todo e hei de lá ir 

pesquisar. Há muitos que estão registados que eram passagens facultativas. Esse caminho dava seguimento e ia entrar perto da 

entrada do prédio do variante onde está aquela esplanada. 

Na qualidade de Deputado Municipal, quero pedir o levantamento do terreno anterior à construção do Hotel D. Dinis. 

 

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

Senhor Deputado, naturalmente que esse pedido é feito aqui em Assembleia Municipal, mas dirigido já ao Executivo, que é quem 

terá possibilidade. Portanto, fica já em aberta esta questão e aguardar que o Executivo, dentro da possibilidade, lhe faculte esse 

levantamento. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Quero começar por enviar cumprimentos e as melhoras ao Senhor Deputado António Figueiredo, sabemos que está em 

convalescença, por isso, daqui lhe mando um forte abraço para que regresse forte e firme, como sempre, à Assembleia Municipal. 

Não podia deixar de falar, por ser de interesse para o Município, para deixar uma nota de profundo agradecimento por este 

Executivo ter olhado para a Freguesia de Alvites como merece ser olhada. Aliás, até me dei ao trabalho de ir consultar a ata em que 

intervim em outubro de 2018, em que efetivamente o repto que fazia à Senhora Presidente da Câmara Municipal era que atendesse 

às diferentes necessidades das Freguesia. A adjudicação da pavimentação da estrada entre Alvites e Vale de Lagoa é prova viva 

disso mesmo. Prova viva de que não há Freguesias grandes, não há Freguesias pequenas, há Freguesias do concelho de Mirandela e 

Alvites, como Freguesia do concelho de Mirandela, teve uma necessidade premente que foi atendida. 

O repto que fazia, na altura, era que num ano fosse feita uma sede, fosse pavimentada a estrada da Açoreira e fosse feita a Escola. 

Nessa altura, ainda tinha um ano de lide autárquica, ainda não sabia os constrangimentos que é conseguir fazer a obra que se tem 

planeada. Era efetivamente muito para um ano, mas conseguir isso num mandato é igualmente de se fazer notar e é algo que só é 

conseguido com o empenho do Executivo. 

Por isso, queria agradecer ao Executivo pelo exemplo, em olhar e lidar com as Freguesias da forma como foi lidado com a 

Freguesia de Alvites. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Usando as palavras do Senhor Deputado Luís Mosqueiro, porque me incomoda volto a pedir que não demore muito a resolução do 

problema, para que os cidadãos de cadeiras de rodas não fiquem no rés-do-chão da Câmara nem do Centro Cultural e possam subir 

ao primeiro andar. Penso que não deve ser difícil e é um assunto que entristece qualquer cidadão. 

Outro aspeto é que agradeço à Senhora Presidente o cuidado que teve relativamente à informação sobre a minha intervenção acerca 

do programa televisivo do restauro do santuário. Farei chegar à Diocese de Bragança o meu desagrado quanto ao facto de não 

terem convidado o Senhor Juiz da Confraria. Acho que é uma coisa inacreditável. 

Quanto ao Boletim Informativo de agosto de 2020, fala na recuperação do depósito de água da estação. Este depósito, a que o povo 

chamava “o caldeirão”, não é do tempo em que a estação foi construída. É muito posterior. É um depósito de 100 m3 que veio 

substituir o primitivo que era de 50 m3 e que ficava perto do sítio onde é a sede do Sport Clube de Mirandela. 

O que não compreendo é como mesmo ao lado do depósito está o “bota água” que colocava a água do depósito nas máquinas e não 

foi recuperado. Lá está ele todo ferrugento mesmo ao lado do depósito. É um pormenor que não consegui perceber. 

Relativamente à estação, que é uma obra esperada, há uma curiosidade que considero interessante, é que ao lado da estação 

estavam uns estaleiros. Os estaleiros de Mirandela, não havia em Portugal melhores, ao nível da bitola reduzida. Um exemplo é que 

em 1938 veio de Alemanha, em peças, um conjunto para a construção de uma máquina diesel e essa máquina foi montada nas 

oficinas de Mirandela. Foi a primeira máquina diesel de via estreita a rodar em Portugal. Chamava-se “Lydia”. Isto mostra a 

qualidade dos serviços destes estaleiros. 

Outro aspeto é que esta emblemática estação construída em 1887 era efetivamente uma referência em Portugal. Era um complexo 

que tinha oito casas de residência em alvenaria e dois dormitórios e no edifício da estação, para além dos serviços administrativos e 

do restaurante, havia a residência do inspetor, a residência do chefe titular da estação, residência do factor, havia quartos para 

pessoal graduado e um dormitório. Era, portanto, um complexo muito interessante e este aspeto de ter um restaurante fez-me 

lembrar uma notícia que li e que achei muito interessante que fundamenta esta intervenção. 

A localização regional desta estação foi, há relativamente pouco tempo, objeto da procura para lá ser colocado um restaurante de 

cinco estrelas. Mirandela como uma terra em que a gastronomia é emblemática: temos o azeite, a couve, o vinho, o pão, as alheiras, 

o queijo, o morango, o mel, fruta, caça, todas estas coisas e muitas outras e uma série de produtos regionais, culturais, festas e 

tradições. Portanto, a gastronomia é um fator que ganhou uma visibilidade em Mirandela, acrescentada no património de 

Humanidade e também ao nível de património imaterial. Isto é interessante. 

Eu li um texto no Jornal “O Público” em 03 de dezembro de 2020, que dizia assim: “Em Bragança há uma estrela que guia toda a 

região. Nunca mais foi a mesma desde que conquistou uma estrela Michelin. Pôs a cidade, a região, os produtos no mapa 

gastronómico nacional e mundial. Trabalha com os produtos locais. Já tem 90 referências de vinho, trabalha com 30 produtores 

vitivinícolas.” 

De facto, este aspeto do restaurante ia puxar por todos os outros de Mirandela. Temos muita dificuldade em fixar pessoas sem 

motivos fortes, como este poderia ter sido ou ser, eventualmente, em outro contexto, porque esta ligação aos produtores locais e ao 
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produto da tradição regional, Mirandela nunca mais seria a mesma se tivesse um Hotel desta categoria e ainda por cima numa 

estação com esta extraordinária imagem. 

Isto, na minha opinião, é também um projeto cultural. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Antes de mais, porque a Assembleia está a ser realizada nesse auditório, 

Permitam-me que faça também uma saudação à família Salesiana que muito tem feito pelo desenvolvimento social de Mirandela e 

da Região há cerca de 36 anos. 

Ainda no ponto anterior, porque deixei passar o tempo e não me inscrevi, e porque tive também uma intervenção na Sessão em que 

se discutiu este assunto, exortei na altura o Executivo a encontrar uma solução para o problema e efetivamente, a bem da causa 

pública e do interesse do privado, é-nos apresentada uma solução, pelo que me congratulo como Mirandelense e como Deputado 

pela atuação e empenho de todos, mesmo dos Senhores Deputados pela pertinência e eficácia de grande parte dos assuntos aqui 

apresentados e discutidos, tal como este. Pena, é o barulho com que muitas vezes somos brindados e que tentam ofuscar a 

verdadeira razão das causas que nos movem. 

Aproveito também para dar os parabéns ao Executivo e a todos os Mirandelenses pela atribuição pelo 3.º ano consecutivo da 

bandeira azul à praia fluvial Arq. Albino Mendo. 

Para terminar, abordar um assunto de cariz técnico. 

Uma vez mais estamos a realizar esta Sessão uns presencialmente e outros por videoconferência, que é o meu caso. Por acaso, desta 

vez não tenho tido grandes intermitências, mas na anterior Sessão de Assembleia relatei que as condições técnicas que tinha para 

participar na Sessão por videoconferência eram um pouco periclitantes, porque estamos várias pessoas em casa e tínhamos que 

partilhar a mesma rede por estudantes e também quem estava em teletrabalho. 

Situação esta que acontece fora da sede de concelho. Portanto, nas aldeias do nosso concelho o atual estado da arte das 

comunicações estará ainda numa era pré-covid, ainda não há largura de banda suficiente nem a latência suficiente para podermos 

ter comunicações e acesso a serviços que já deveríamos ter. 

Questionei o executivo sobre a possibilidade de 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. 

Como resposta, a Senhora Presidente da Câmara informou-me que efetivamente, tinha tido uma reunião da CIM-TTM com a 

ANACOM sobre a transição digital, estando a ser preparada a intervenção em várias aldeias para que houvesse uma cobertura da 

rede móvel em todo o concelho de Mirandela, diminuindo as chamadas áreas sombra. 

Ora, há menos de dois meses a esta parte, fiquei surpreendido por uma intervenção técnica nos postes de telecomunicações, junto 

da minha residência o que me levou logo a questionar de que tipo de obra se tratava. 

Informaram-me que era efetivamente a instalação da fibra ótica a disponibilizar aos consumidores, e que tal serviço não demoraria 

mais de um ou dois meses a instalar. 

Há pouco tempo acedi a um portal – na esperança de que o serviço já estivesse disponibilizado – de um operador de comunicações 

e imediatamente descobri que após a consulta que efetuei pelo código postal, inteirei-me de que a minha rua já dispunha de fibra 

ótica só que ainda não está disponibilizada, informação que obtive depois de ligar para os serviços de apoio. 

Soube, entretanto, que esta instalação está também a ser executada em várias aldeias do concelho, pelo que a sua disponibilização 

estaria dependente do términus da obra como um todo. 

Ou seja, eu para ter internet de fibra ótica em casa, supostamente, terei que estar à espera que acabe em todo o concelho. 

Então, preguntaria à Senhora Presidente, se tem conhecimento, se esta instalação é aquela que resultou da reunião entre a CIM-

TTM com a ANACOM sobre transição digital? Ou se é apenas uma obra feita pelo operador económico, neste caso a Altice? 

Senhora Presidente, tem mais informação sobre a instalação desta infraestrutura? Pode indicar a esta Assembleia uma data 

previsível para a sua conclusão e assim se disponibilizar novos serviços aos cidadãos/clientes? 

Como referi na anterior Assembleia, o Estado tem um papel fundamental na promoção da infoexclusão e deve canalizar 

investimentos e acompanhar o progresso desta nova revolução tecnológica na senda de um desenvolvimento digital mais 

sustentável, mas ao mesmo tempo, mais inclusivo, que envolva os cidadãos e as empresas, num sólido compromisso para o 

desenvolvimento da região e do país. 

Para terminar, na era da revolução digital, as estradas de fibra ótica são tão importantes como as autoestradas e as primeiras, não 

requerem tanto investimento. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Inicio esta intervenção respondendo às questões que foram colocadas, mas, antes disso, agradecer também ao Centro Juvenil 

Salesiano de Mirandela pelo acolhimento desta Sessão e agradecer em nome do Executivo a disponibilidade para nos dar este 

espaço com todo o conforto e a disponibilidade sempre da Fundação dos Salesianos e, concretamente, aqui em Mirandela, tudo 

aquilo que tem colaborado com o Município de Mirandela. Ao Senhor Padre João de Brito, um reconhecido agradecimento do 

Executivo. 

Relativamente à Senhora Deputada Otília Lima, dizer-lhe que em relação às pontes, como disse no início da manhã, estamos a 

fazer um projeto em nove pontes para a execução de melhoramentos nas infraestruturas. Houve uma questão que há uns anos atrás, 

segundo diz a Infraestruturas de Portugal, a ponte era propriedade da Infraestruturas de Portugal, agora dizem que é propriedade do 
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Município, apesar dos Técnicos do Município não concordarem, quando foi a desclassificação da Estrada Nacional colocaram um 

tapete novo e, ao que parece, terá prejudicado as infraestruturas. 

Temos um projeto candidatado e financiado para a reabilitação de toda a Ponte Machado Vaz, é um projeto de 180 mil euros para 

passeios, luminárias, pinturas, mas, sob o ponto de vista técnico, o que é aconselhável é primeiro ter o projeto de infraestruturas e 

depois fazer o arranjo dos pavimentos para que não haja qualquer estrago nas infraestruturas. Estes trabalhos são muito 

especializados, são feitos por empresas especializadas em estruturas de pontes, não temos ninguém habilitado a fazer esses 

trabalhos. Por isso, o que posso dizer é que essa situação foi reportada aos Serviços Técnicos e foi aconselhado não fazermos 

quaisquer operações nos tabuleiros da ponte nem nos passeios sem antes termos os projetos de execução a nível de infraestruturas. 

Numa primeira fase fizemos a vistoria às 23 pontes do concelho, temos esse relatório, acompanhando esse relatório estamos a fazer 

projetos de execução nas infraestruturas. É possível que tenhamos de fazer o esvaziamento total da albufeira para que os trabalhos 

possam decorrer, mas só depois desses projetos. 

Ainda na semana passada falei com o responsável da empresa que me disse que estão a fazer os cálculos nas três pontes, as 

prioritárias, são aquelas que têm mais tráfego, a Ponte Machado Vaz, a Ponte Açude e aquela que está a ter mais questões 

relacionadas com a segurança é a chamada “Ponte Velha”, que não tem tráfego, mas foi a que teve pior classificação na escala que 

eles atribuíram às pontes. 

Percebo a vossa preocupação sob o ponto de vista da mobilidade, mas tecnicamente é-nos aconselhado a não colocar qualquer 

alcatrão que facilite a mobilidade sem antes avaliarmos as infraestruturas em si. 

Há mais de 20 anos que não é feita qualquer avaliação das infraestruturas, sendo que a Ponte Machado Vaz teve esse rearranjo que 

colocou em causa, dizem eles, não com preocupação, segundo diz a empresa que nos fez a primeira avaliação. Lamento esta 

informação, mas é por precaução e por segurança de todos que somos aconselhados a não fazer qualquer intervenção. 

Relativamente ao Senhor Deputado Luís Mosqueiro, são assuntos que dizem respeito ao contexto da Assembleia Municipal e que 

certamente serão resolvidos a seu tempo. 

Em relação ao Senhor Deputado Jorge Humberto, julgo que é importante fazermos a informação ao Senhor Deputado, bem como à 

Assembleia Municipal a nível de Património. 

A Zona Industrial tem um Regulamento já bastante antigo, os preços dos lotes ainda são em escudos e o Património tem feito as 

escrituras de propriedade plena quando há condições para o fazer. Existem alguns pedidos de permutas de lotes. O Regulamento 

deve ser melhorado e estamos a criar um novo Regulamento para a expansão da área industrial, mas, com toda a disponibilidade, 

pode ser solicitado ao Serviço de Património os lotes a quem estão atribuídos e a data da consignação dos lotes. 

Como sabem, a Zona Industrial tem uma comissão de avaliação da Zona Industrial, onde está um representante da Associação 

Comercial e Industrial de Mirandela e um representante do Instituto de Emprego e Formação Profissional e é lá que são debatidas 

as questões relacionadas com os lotes. Quando não há oferta e há muita procura existem estes processos de especulação. Existe esta 

demora na aprovação da expansão da Zona Industrial, à espera do visto do Tribunal de Contas, o que possibilitou que existam estes 

processos de especulação. 

No entanto, a Câmara Municipal já tem uma unidade operativa de planeamento e gestão para planearmos já uma nova Zona 

Industrial, uma vez que consideramos que o planeamento de novas Zonas Industrias deve ser feito com alguns anos de 

antecedência, mas de facto temos poucos lotes e muita procura. 

Relativamente ao Senhor Presidente da União de Freguesias de Franco e Vila Boa Paulo Pontes, ainda há 15 dias coloquei essa 

questão das bermas. Julgo que a equipa da Divisão de Ambiente e Serviços Operacionais vai fazer, dentro de poucos dias, a 

limpeza das bermas. Em relação à iluminação, vou solicitar ao Eng.º Paulo Verdelho para pedir à EDP, agora E-Redes, que nos 

faça a informação de tudo aquilo que falamos na reunião. 

Quanto ao Senhor Presidente da União de Freguesias de Freixeda e Vila Verde André Geraldo, sobre a planta anterior à construção 

do Hotel D. Dinis, terá que ser a Divisão de Obras Municipais e Urbanismo a enviar para o Senhor Presidente da Assembleia que 

encaminhará ao Senhor Presidente de Junta. 

Em relação ao Senhor Presidente da Junta de Alvites, Eurico Carrapatoso, o processo de adjudicação da estrada entre Alvites e 

Vale de Lagoa já está numa fase bastante adiantada, já temos empreiteiro para fazer a obra, já está cabimentada e, portanto, logo 

que haja a contratualização será do conhecimento de todos, até porque é uma obra de montante significativo. 

Relativamente ao Senhor Deputado Pedro Beato, priorizamos a obra na estação ferroviária. No entanto, os pavilhões ao lado têm 

montantes menores de investimento. Portanto, o montante e a obra com mais impacto é, de facto, a estação ferroviária. 

Quanto ao Senhor Deputado Carlos Sousa, dizer que estas obras de fibra ótica resultam de um protocolo celebrado com a Altice 

em dezembro de 2018. Só agora é que estão a ser implementadas no terreno. Estão, nesta fase, a decorrer em Carvalhais, Frechas, 

Lamas de Orelhão e São Salvador. A fibra ótica é uma necessidade absoluta, pensávamos que esta implementação seria mais cedo, 

mas só está a acontecer agora. 

Posso também dizer que a repavimentação da Zona Industrial vai também contemplar as infraestruturas de fibra ótica. Não estava 

no projeto inicial, mas houve agora outro procedimento concursal para fazer, pelo menos, as travessias para depois não ter que se 

pôr o pavimento e abrir novamente, que é o que acontece muitas vezes em muitos dos pavimentos. Depois do investimento temos 

que pensar nas infraestruturas e não andar sempre a estragar aquilo que fizemos. 

Julgo que respondi às questões todas que foram colocadas. 

 

2.º Período de Intervenção do Público 
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---------- Não houve qualquer intervenção do público. 

 

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

Resta-me pedir desculpa à Assembleia por uma questão levantada pela Senhora Deputada Otília Lima, e com toda a legitimidade. 

Pela primeira vez, em quase quatro anos, houve um descontrolo e deixamos a Mesa apenas com um dos seus membros. Peço 

desculpa, esperamos não voltar a acontecer. 

Tivemos mais uma maratona, como costumamos dizer, das 9 horas às 21 horas, e espero que até ao final do mandato continuemos 

com este procedimento de total vigor, não vamos quebrar este ritmo. 

Desejo a todos um bom fim-de-semana e um bom regresso a casa. Muito obrigado. Está encerrada a Sessão. 

 

 

 

---------- 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 20 horas 15 minutos. 

 

 

 

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 

 


