
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

ATA N.º 04/2021 

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO 

Presidente: - Luís Augusto de Melo Guimarães 

1.ª Secretária: - Luísa Maria Almeida Torres Belchior 

2.º Secretário: - José António Costa Ferreira 

Hora de Abertura: - 09.30 Horas 

Ata da 2.ª Sessão Ordinária - Aprovada por unanimidade, dispensando a sua leitura por ter sido 

30 de abril 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. 

 

---------- 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 Débora Amparo Pinheiro Pereira é substituída pela Senhora Deputada Graciete Cláudia Alves dos Ramos; 

A Senhora Deputada Rita Bárbara Pires Messias é substituída pelo Senhor Deputado Pedro Ricardo Reis dos Santos; 

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

O Senhor Deputado Jorge Humberto Correia Fernandes é substituído pelo Senhor Deputado Francisco Miguel Ló Batista; 

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

Armando Ruivo Castelo; 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvites Eurico José Lopes Montanha de Morais Carrapatoso é substituído pelo 

Senhor Armindo José Esteves; 

O Senhor Deputado Jorge Augusto Pires é substituído pela Senhora Deputada Raquel de Oliveira Alves. 

 

Registo de Faltas. 

Débora Amparo Pinheiro Pereira, Rita Bárbara Pires Messias, Sandra Cristina Bento Gomes, Jorge Humberto Correia 

Fernandes, Joaquim António Morais Clemente; Eurico José Lopes Montanha de Morais Carrapatoso, Jorge Augusto Pires e Luís 

José Herdeiro Mosqueiro. 

 

Apresentaram justificação de Faltas: 
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- Débora Amparo Pinheiro Pereira: Sessão de 25 de junho de 2021. 

- Rita Bárbara Pires Messias: Sessão de 25 de junho de 2021. 

- Sandra Cristina Bento Gomes: Sessão de 25 de junho de 2021. 

- Jorge Humberto Correia Fernandes: Sessão de 25 de junho de 2021. 

- Joaquim António Morais Clemente: Sessão de 25 de junho de 2021. 

- Eurico José Lopes Montanha de Morais Carrapatoso: Sessão de 25 de junho de 2021. 

- Jorge Augusto Pires: Sessão de 25 de junho de 2021. 

- Luís José Herdeiro Mosqueiro: Sessão 25 de junho 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 2.ª Sessão Ordinária de 30 de abril 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? 

Não havendo inscrições, passo à votação. 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata da 2.ª Sessão Ordinária de 

30 de abril 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 quatro inscrições do público. 

 

---------- O Senhor Munícipe RUI NEVES disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Venho aqui mais uma vez como proprietário de uma das casas da derrocada junto ao Lidl. 

O seu Executivo tomou conhecimento, em maio de 2021, do Relatório sobre a inspeção feita pela Faculdade de Engenharia da 

Universidade de Coimbra a pedido do Tribunal, para verificar se a sentença executiva está a ser cumprida. 

O Relatório para além de demonstrar que o Município, continua a não cumprir com as decisões do Tribunal concluiu o seguinte: 

- Que a estrutura de contenção provisória que custou a este Executivo mais de 125 mil euros, não serve para nada, faz o mesmo que 

uma simples rede, pois não impede o deslocamento do maciço, e serve unicamente para segurar pequenos blocos de rocha que se 

possam desprender das cotas superiores. 

- Que o maciço continua instável, desconfinado, e numa situação crítica e em risco de rotura. 

- E mais grave, que os Peritos observaram vários movimentos, que indiciam a ruína dos muros de suporte, e a possibilidade de 

deslizamento, com elevado risco para as pessoas e bens dos lotes situados na cota inferior. 

Senhora Presidente, em março de 2021 propôs aos proprietários ser o Município, a fazer a obra definitiva e, posteriormente serem 

iniciadas negociações sobre as indemnizações. 

Os proprietários concordaram desde que a obra seja realizada por uma empresa credenciada tendo em conta a complexidade da 

obra. 

4 meses depois o seu Executivo deu aos proprietários , através do seu advogado, uma Não Resposta, que foi lamentar muito mas 

não tem nada a dizer. 

Senhora Presidente. 

7 anos depois de gastarem cerca de 300 mil euros em obras provisórias, que serão demolidas e que não evitam o agravamento da 

situação dos edifícios, nem a possibilidade de novos deslizamentos, como diz este recente relatório da Faculdade de Engenharia da 

Universidade de Coimbra e todos os relatórios que já estão no processo. 

E de 2 anos com o processo judicial parado, à espera da decisão do Recurso do advogado do Município. 

A pergunta que faço e a seguinte: 
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Vai a Senhora Presidente, resolver o problema das pessoas, com a implementação urgente da solução definitiva como defende o 

Relatório da Faculdade de Engenharia citada, garantindo as condições de segurança e permitir aos proprietários retomar as suas 

casas? 

Ou então vai, a Senhora Presidente continuar a iludir os proprietários adiando obra definitiva, e obrigando-os a continuar a 

Recorrer ao Tribunal para garantir a segurança dos seus edifícios, aumentando cada vez mais os custos para o Município? 

Concordando com o advogado recentemente contratado pelo seu Executivo que na reunião de marco deste ano convocada por si, 

para a tentativa de obtenção do acordo, referiu na nossa presença que a vai aconselhar, sempre a Recorrer, no processo judicial da 

derrocada, protelando com isso, indefinidamente a resolução da questão urbanística do local, que a todos nos devia envergonhar e 

fazer-se justiça.” 

 

---------- A Senhora Munícipe ANABELA FERGUSON disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“No passado mês de marco foram os lesados com a derrocada dita do Lidl, mas que ocorreu na rua dos Freixos e que envolveu os 

lotes 53,55 e 57 da urbanização Princesa do Tua, fomos convidados a estar presentes na reunião que ocorreu nos Pacos do 

Concelho. 

Por insistência do Município todos os proprietários estiveram presentes. 

Na referida dita reunião estiveram igualmente presentes a Senhora Presidente da Camara, Dra. Júlia Rodrigues bem como o novo 

advogado do Município Sr. Dr. Paulo Veiga e Moura, 

Na referida reunião foi e de forma sintética proposto o seguinte. 

1 - O Município iria executar as obras definitivas; 

2 - Antes de executar as obras teriam de ser definidos os valores das indeminizações a receber por cada proprietário; 

3-A solução teria de ser aceite por todos. 

Estranhamente ou não, foi por diversas vezes referido pelo Sr. Advogado Dr. Paulo Veiga e Moura que o Município não 

formalizava o que disse na reunião, mas que estava ali assumido pela Senhora Presidente da Câmara, Dra. Júlia Rodrigues. 

Quem não deve não teme e como tal assume. 

Senhor Presidente da Assembleia, se entender útil posso enviar-lhe cópia do texto, com a nossa posição, em que solicitamos à 

Dra. Rosa Vilares para dar o devido conhecimento ao Sr. Advogado da Câmara. 

Assim Senhor Presidente da Assembleia Municipal, em poucas horas os proprietários, reuniram e pediram à sua Advogada, 

que enviasse e-mail ao advogado da Câmara Municipal de Mirandela Dr. Paulo Veiga e Moura, a manifestar o acordo à 

metodologia sendo que quer o projeto, quer a construtora, bem como a entidade fiscalizadora devem ter nos seus quadros 

dois licenciados em engenharia reconhecidos pela Ordem dos Engenheiros como especialistas em Geotecnia, a quem 

compete liderar os processos que lhes sejam adjudicados, aliás conforme recomendação, unanime, expressa em todos os 

relatórios que infelizmente acompanham este lamentável processo. 

Como compreenderá, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, volvidos mais de 75 dias do e-mail enviado ao Advogado 

do Município Dr. Paulo Veiga e Moura, mais uma vez este Executivo faz tábua rasa do que diz o que me revolta e indigna. 

Aliás já no passado vimos declarações públicas da Senhora Presidente Júlia Rodrigues a afirmar que tinha feito uma proposta, 

mas que não tinha sido aceite por todos, mas que uma ou duas famílias tinham aceite. Também aqui quero afirmar que é 

falso pois quer eu, quer outro proprietário Luís Brochado Teixeira, jamais fomos conhecedores de tal proposta e obviamente 

não poderíamos nem aceitar nem rejeitar. 

Ficará apenas como relevante dessa reunião o Senhor Advogado ter reconhecido que a Câmara Municipal de Mirandela não 

cumpriu com o seu dever de fiscalização. 

Sim, ilustres presentes, o que sempre esteve em causa foi a omissão do dever de fiscalização da Câmara Municipal de Mirandela 

conforme determina claramente a lei. 

Dever de fiscalização esse que nem após a Câmara Municipal de Mirandela ser alertada por cartas registadas permite que sejam 

feitas escavações superiores a três metros e que no caso atingiram 8 metros. 

Conivência, cumplicidade, incompetência? Não sei, mas sei que os custos exponenciais referidos pela Senhora Presidente a 

transformam na principal responsável pelos mesmos. 

Assim, Senhor Presidente da Assembleia, agradeço, conforme define o Regulamento no ponto 3, artigo 2.º, que providencie 

para que hoje mesmo ou com a máxima brevidade possível, por escrito, V.ª Ex.ª assegure que me sejam esclarecidas as 

seguintes questões: 

1 – Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal, a Senhora e o seu Executivo vão honrar a sua palavra ou não, 

respondem ou não ao mail que lhes foi enviado no seguimento da reunião que a Senhora  marcou? 

2 - A quem fez a proposta de acordo que referiu na comunicação social dia 13 de novembro de 2020 e qual foi a família ou 

quais as duas famílias que a aceitaram? 

 

---------- A Senhora Munícipe MANUELA GÂNDARA disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Dirijo-me a V.ªs Ex.ªs na qualidade de cidadã eleitora da freguesia de Mirandela, tal como o fiz na Assembleia Municipal de 

28 de setembro de 2018. 
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Pensei muito bem antes de tomar esta decisão mas, apesar das circunstâncias, é minha obrigação cívica, estar atenta à terra 

onde resido há 47 anos. Assim tenho feito e, continuarei a fazer enquanto tiver lucidez. E, é aqui, na casa da democracia, e 

não noutro lugar, que devo manifestar o que me vai na alma. 

Senhora Presidente da Câmara, quando em 2017, os eleitores lhe deram uma maioria inequívoca, foi por convicção de que 

teria capacidade para fazer melhor e, corrigir atempadamente, aquilo que achavam não servir os interesses superiores para 

Mirandela e o seu concelho. Sei, por experiência própria, o quanto é difícil tomar decisões e atender às múltiplas 

suscetibilidades e interesses que nos rodeiam... Mas, também sei, que ao ser eleito, tudo isso lhe está subjacente.  

Foi muito o que já li, e ouvi, em depoimentos vários sobre o comboio de Mirandela ou melhor, a Linha do Tua. Creiam que 

cada vez fico mais estupefacta. 

Defendo investimento para uma localidade. Se não houver bons investidores, não há criação de riqueza e, em sequência, não 

há desenvolvimento. Um investidor turístico é bom para Mirandela mas, não nos podemos esquecer que é Turismo... O 

Turismo deixa nos sempre dependentes da procura que temos, do que temos para oferecer, do grau de exigência do turista 

que nos procura e da versatilidade do que é nosso para podermos cativar. Ora, neste ponto fulcral, o trabalho de casa não me 

parece que esteja feito e, lendo as atas da Câmara, concluo que nem tão pouco foi estruturado o currículo, como se diz em 

linguagem académica, para se poder começar a estudar a lição... 

Vejamos: a empresa turística que irá explorar este espaço, está com dificuldades burocráticas para poder concretizar o seu 

objetivo. Mas, pergunto eu, e como é o comboio que nos foi prometido? 

Sim, Senhora Presidente, estou a ouvir e a ler, há demasiado tempo (e então em épocas eleitorais é uma maravilha...) que o 

comboio está a chegar... Na verdade, ninguém está a fazer de Pinóquio mas não dizem a verdade esclarecedora. Qual 

comboio? Sim, a dúvida é pertinente e impõe-se que seja dita a verdade à população... 

Vejamos - um comboio, o da empresa de turismo, que há muito está estacionado na linha de caminho de ferro de Mirandela, 

o problema de circulação e de inicio de atividade é da responsabilidade da empresa, certo? Até já tivemos a oportunidade de 

ver e ouvir declarações efusivas inclusivamente do Senhor Ministro Pedro Marques, de que o comboio chegaria finalmente 

no verão de 2020, do quanto estavam felizes os autarcas e, de quantos benefícios iam vir para a região. E a imagem 

confirmava isso mesmo. 

Uma nova versão de "Alice no País das Maravilhas" E que eu tenha analisado mal pois, só desejo sucesso , tal como foi o 

lanche que saborearam no dia 15 de fevereiro de 2019 na carruagem turística. E quem viu, acreditou que o comboio é para 

todos. Quando davam os parabéns, na página da Câmara, não tiveram a honestidade de explicar a realidade...  

A mim, o que me preocupa são as pessoas. As pessoas que estavam à espera de voltar a viajar de comboio. Foi isso que a 

Senhora Presidente prometeu... Eu até acredito que outros municípios não estejam interessados no comboio mas... 

Mirandela? Onde está a ligação ferroviária que havia e que sistematicamente foi encerrada por razões que apenas podemos 

supor... Então a Câmara não tem um plano B? Ou, se tem, esqueceu-se de dar conhecimento dele a quem a elegeu? O 

comboio é imprescindível para o desenvolvimento da economia. É o transporte obrigatório para o desenvolvimento 

industrial. O principal transporte dos países desenvolvidos é o comboio mas, para nós, transmontanos, é moeda de troca de 

privados. Não quero acreditar que não tenha conseguido resolver a situação com o Governo que é do mesmo quadrante 

político. 

É muito triste ouvir um programa na TSF "Encontros do Património- Património Ferroviário-Linha do Tua de 14 de fevereiro 

de 2021" em que o painel de oradores era composto por pessoas que ocupam altos cargos (chefias)  na estrutura dos 

comboios. Todo o auditório ficou a saber que" A linha do Tua devia ter sido conservada como um todo e não sujeita a uma 

política pública que hoje em dia é considerada quase uma mistificação do valor que realmente tem uma barragem em relação 

à produção de eletricidade no nosso país porque se tivesse efetivamente sido conservado o património ferroviário como um 

todo, inclusive os valores da própria circulação de pessoas e mercadorias, também estava incluído" 

Ficámos a saber que, este ano é o Ano Europeu da Ferrovia e, entre muitas outras atividades foram restaurados, por uma 

empresa da especialidade, ao abrigo de um programa comunitário, alguns depósitos de água ainda existentes em estações e 

apeadeiros, dando o exemplo de Mirandela. E está desvendada a obra... nem tudo vai mal... 

E muito mais foi dito... mas o tempo não me permite falar. 

Já em maio, fiquei a saber que as carruagens que serviram a linha do Tua, as célebres Napolitanas (devem o seu nome ao 

facto de terem sido construídas em Nápoles), tiveram como destino não a sucata como alguém tinha vaticinado (mas não sei 

quem era o sucateiro..) mas sim a sua utilização. 3 delas estão a circular na recém aberta linha do Vouga que também tinha 

sido encerrada e que a autarquia conseguiu negociar a reabertura. O seu restauro, feito nas oficinas de Contumil, custou 50 

mil euros cada restauro... (Senhora Presidente não tinha conseguido pagar essa verba?...) As outras duas carruagens, porque 

eram cinco que estavam aqui na nossa linha, foram vendidas a Espanha cada uma por um milhão de euros... 

Diz-nos, a Senhora Presidente, que vai recuperar a estação de comboios sendo o espaço superior destinado a Museu 

Ferroviário e, o inferior, de apoio ao Comboio. Então, se eu bem entendo, o espaço inferior destina-se a uma empresa privada 

e, se não tiver já o material para o museu, também não sei onde vai buscá-lo. A não ser que seja um espaço multimédia.... E 

aqui, permita-me que mais uma vez lhe fale na minha experiência - Construí e mantive, com a ajuda dos jovens de Suçães, 

um Museu Etnográfico de que muito nos orgulhávamos. O reconhecimento vinha de todos quantos o visitavam mas, o que 

guardo com mais profundidade, foi o testemunho de um grupo de 20 Japoneses que, através da sua guia interprete fizeram 

questão de me dizer: Muito bom, mas, o melhor foi o sentir o cheiro do linho, das alfaias agrícolas, a aspereza da lã e da 

rudeza palpável dos objetos! 

Pois, o edifício salta de solução de utilização com grande facilidade mas serão gastos quase três milhões de euros... e daqui a 

50 anos, o dono vem tomar posse... 

Vamos ficar sem comboio, já ficámos sem a estrada real... Mirandela está condenada. E não vou repetir o que escreveu o 

Padre Ernesto de Sales. A História repete-se mas falta Rafael Bordalo Pinheiro para lhe fazer o funeral, já que 

pomposamente lhe fez o batizado com belíssimas ilustrações num jornal da época. Espero que a Câmara o tenha guardado.” 
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---------- 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. 

Antes da minha intervenção, quero deixar aqui uma nota em relação ao dia de ontem, foi assinado o contrato de empreitada da 

estrada da obra que está relacionada com a Freguesia de São Pedro de Vale do Conde, Lamas de Orelhão e Cobro, não o Rego de 

Vide como disse ontem a Senhora Presidente. Senhora Presidente comece-se a habituar a dizer Freguesia de Cobro, não ignore o 

Cobro, não ignore quem ali vive, respeite os poucos que são, mas são bons. Se não queria fazer a cerimónia no cruzamento, porque 

é que a foi fazer no Rego de Vide e não a fez ao virar para o Cobro? 

Senhor Presidente, é de lamentar a perca de uma criança nas águas do rio Tua, Senhor Presidente, em memória dele, da dor dos 

pais e de outros familiares, que se faça um minuto de silêncio. É uma dor irreparável, estes pais nunca mais vão ter paz na vida 

deles e o menino onde estiver que descanse em paz. Paz à sua alma. 

Senhor Presidente, porque é que a partir de maio não põem alguém a vigiar o rio de Mirandela, porque é uma altura já com algum 

calor à mistura e as crianças, nós sabemos, também já passamos por lá, fogem para a água. 

Fico muito espantado Senhor Presidente, que no sábado passado, todos nós sabíamos e sabemos como é que a água estava e quem é 

que teria o atrevimento de ir para a água como ela estava tão suja, mas fico surpreendido e sei de fonte limpa, que alguém colocou 

ali alguém a vigiar o rio e eu pergunto, quem teve esta ideia teve uma ideia muito infeliz. 

Senhor Presidente, falou-se aqui muitas vezes do problema da Sacor, eu como munícipe não sei qual é o ponto da situação e acho 

que tenho o direito de saber. 

Senhor Presidente, a Senhora Presidente promete e depois não dá, ou não faz, como por exemplo, o bairro Tua Sol, o parque para 

as crianças, ia ser feito agora, mas por causa de um problema do empreiteiro, que eu não compreendo, já não vai ser feito. Também 

me disseram que não iam lá por muitas coisas, a ser verdade é melhor não fazer nada, para não ficarmos em agradecimento. Isto 

são desculpas de mau pagador, bom, cá se fazem, cá se vão pagar. 

Senhor Presidente, cada um é o que é, mas a Senhora Presidente gosta muito de desvalorizar e intimidar, como aconteceu há dias 

comigo, mas não tem o direito de o fazer. Há dias vim à cidade e alguém me abordou e perguntou-me se eu já não era tão próximo 

da Câmara ou das pessoas da Câmara como era? E eu disse: Não, eu continuo a ser, só que a Senhora Presidente a partir do 

momento em que se apanha servida começa a ignorar as pessoas e eu fui um deles, como se diz na gíria. 

Senhor Presidente, na última Assembleia Municipal quando se falou da estrada que eu já citei, o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia do Cobro tinha por obrigação, aqui nesta Assembleia, de perguntar à Senhora Presidente, uma vez que o custo da obra 

foi bastante reduzido, o que é que estava previsto fazer e depois o que é que iam fazer, porque a obra reduziu bastante no valor. 

Eu posso dizer aqui uma coisa e vou dizê-lo e ninguém me impede de o dizer, a Freguesia do Cobro tem tido tanto azar com os 

Presidentes que já por lá passaram, a não ser um que já não está entre nós, foi esse que tirou o Cobro um pouco do abismo. 

Senhor Presidente, voltando um bocadinho atrás, em relação ao menino que se afogou, foi quase preciso de estar à espera uma 

semana para fazerem a autópsia ao mesmo, pergunto, foi preciso haver dois ou três para que fosse deslocado um médico do Porto a 

Mirandela para fazer a dita autópsia, ora bem, se calhar por razões de economia, porque do Porto a Mirandela não é ele tão longe. 

Onde é que estão automaticamente os governantes de Mirandela? Mais propriamente o “peso” da Senhora Presidente. 

Senhor Presidente, tanto eu como as outras pessoas, já tivemos oportunidade de ver i rio quase sem água, eu pergunto, porque é que 

não são capazes de limpar as bermas do rio, o chão encontra-se muito preto, e muito entulho, ninguém é capaz de tomar medidas 

por causa disto. 

Senhor Presidente, entre a Ponte Velha e a Ponte Machado Vaz, há uma espécie de uma ilha que tem uma árvore no meio, essa 

árvore tem de nome um choupo, porque é que ninguém tem a iniciativa de limpar os ramos secos da mesma, porque só estão a fazer 

mal e não estão a fazer bem. Em relação aos plátanos, quem deu autorização ou teve a autoria de limpar os plátanos com três meses 

de atraso, não sabe o que é fazer uma poda a uma árvore. 

 

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

Obrigado a todos os munícipes pela vossa intervenção. Dizer ao Senhor Manuel Brízido que apesar das boas intenções, não posso 

aceitar a proposta que fez, não compete ao público fazer propostas em relação ao resto tomamos devida nota. 

Em relação à Senhora Manuela Gândara, de facto espero que a Senhora Presidente lhe dê algumas respostas satisfatórias sobre os 

assuntos pertinentes que colocou. 

Em relação à Senhora Anabela Ferguson e ao Senhor Rui Neves em respeito ao edifício junto ao Lidl, reincidente e já aqui 

comentado várias vezes na Assembleia Municipal, tenho de confessar em nome desta Assembleia, alguma estranheza pelo impasse 

em que ainda se encontra o caso e quereria também colocar à Senhora Presidente da Câmara, três questões apenas: 

- Quais os constrangimentos inerentes à resolução deste problema? Nós ouvimos uma parte, não ouvimos a outra. 

- Qual a estratégia política para este caso? 

- Para quando a resolução deste grave problema social? 

E pedir à Senhora Presidente que depois me faculte as respostas para eu poder endereçar à Senhora Anabela Ferguson sobre os 

assuntos que me colocou. Fico a aguardar os comentários da Senhora Presidente. 

 

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

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

Comunicação Social e Público presente. 
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Agradeço antes de mais as questões que foram colocadas, até porque o esclarecimento compete ser feito neste Órgão de 

democracia, que a Professora Manuela Gândara referiu e muito bem. Então eu vou começar por responder, de forma muito 

objetiva, ao Dr. Rui Neves e também à Dr.ª Anabela Ferguson, que são moradores do caso da derrocada. 

Esta derrocada aconteceu a 04 de janeiro de 2014, ou seja, ainda no anterior mandato, outro Executivo. Obviamente que a 

responsabilidade é do Município e estou aqui para esclarecer aquilo que foi questionado. 

Aquilo que posso dizer relativamente a esta questão, é que nós temos a responsabilidade da gestão do dinheiro público, cumprimos 

aquilo que o Tribunal decretou, ou seja, obras provisórias, houve de facto uma reunião em março de 2021, com o Advogado da 

Câmara Municipal de Mirandela, com a Advogada dos moradores e com os moradores, no qual o Município teria interesse em 

fazer um acordo para resolução desta questão. 

De notar que o Advogado, segundo ele próprio me transmitiu, uma vez que estão a decorrer três processos judiciais, o próprio 

Advogado referiu que contactou por várias vezes a Advogada dos moradores, uma vez que neste momento, estando processos a 

decorrer em Tribunal o contacto tem que ocorrer entre advogados, mas entendo perfeitamente o facto de estarem aqui presentes, e 

não tem ainda resposta relativamente aos vários contactos. 

Tenho também a dizer que recebemos recentemente, o Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Norte, em que os três Juízes 

decretaram que deve haver uma nova perícia técnica a realizar nos Autos, cingindo-se o respetivo âmbito de apuramento da questão 

de se saber se a causa da derrocada foi a violação das regras legais, regulamentares ou técnicas, que devessem ter sido observadas 

na fase de construção, no que concerne ao planeamento, direção e execução da obra, ou para proteção das forças de natureza. 

A Câmara Municipal assumirá as suas responsabilidades, se a responsabilidade for do Município e por isso, aquilo que posso dizer 

é que lamento, como tenho lamentado ao longo dos últimos anos a derrocada de 2014, na altura a Fiscalização, segundo dizem os 

Autos e segundo é a acusação dos moradores, não cumpriu o seu dever. 

Os Técnicos da Câmara Municipal dizem que não há qualquer responsabilidade do Município, que é uma questão entre privados, 

ou seja, que tem a ver com a construção, eu questiono também quem é que aprovou o loteamento? É um loteamento com 

deficiências graves sob o ponto de vista de vertentes, aliás, a cidade de Mirandela tem vários casos de escavações e aterros que são 

graves e tudo tem a ver com o declive de terrenos, o projeto que é implantado em cada terreno que não acompanha a vertente e 

temos muros de 18 metros, que não têm escoamento de água e a todo o momento pode acontecer este deslocamento, esta 

instabilidade e um risco de rotura. 

Não é caso único em Mirandela, eu estou aqui há quase quatro anos, mas de facto todo o crescimento urbanístico da cidade foi 

crescendo com construções não adequadas ao terreno, criando situações graves e por isso têm vindo a ser indicadas e observadas. O 

loteamento Retiro da Princesa é um dos mais graves loteamentos, não só pela questão da tipologia das construções que são feitas 

naquele local, mas também a sustentabilidade dos próprios muros de suporte. 

A concluir, dizer que da parte do Município o contacto será feito sempre entre o Advogado do Município e a Advogada dos 

moradores, é um processo que segue em Tribunal. Nós faremos aquilo que os advogados nos aconselharem, como é óbvio e como 

os moradores certamente estão a fazer. 

As questões urbanísticas do local, de facto há várias e noutros locais, porque infelizmente não há um Plano de Urbanização, está a 

ser executado agora juntamente com o PDM, o Plano de Urbanização pode impor algumas regras obrigatórias, os loteamentos 

devem ser, não em qualquer tipologia de casa, mas a casa deve acompanhar o próprio declive do terreno e ainda quando esteve cá o 

NEC - Núcleo de Estudos das Espacialidades Contemporâneas a fazer uma visita às várias vertentes, nós temos várias feridas 

urbanas, uma delas é o Lidl, cujo muro já caiu duas vezes. Tivemos junto às casas destes moradores, uma casa que foi demolida, 

foi a Câmara Municipal que demoliu porque estava em risco de queda e portanto, temos um histórico de situações muito graves sob 

o ponto de vista da segurança das vertentes e muros. 

De quem é a responsabilidade? A responsabilidade obviamente é de todos aqueles que participaram na construção e no 

licenciamento porventura dos loteamentos, é das pessoas que constroem, é das pessoas que executam, é da responsabilidade de 

quem assina os Termos de Responsabilidade Técnica, porque ainda na semana passada, diziam-me os Técnicos de Urbanismo que 

existe uma ideia de que a Câmara Municipal fiscaliza as obras privadas, têm sido ao longo dos últimos anos, essa responsabilidade 

tem passado para os Técnicos das obras, ou seja, neste momento o Termo de Responsabilidade assinado pelo Engenheiro da obra, é 

aquele que faz com que haja responsabilidade sobre a execução da obra, não são os Técnicos municipais que vão verificar a forma 

como se está a construir, é sim o Técnico responsável pela obra contratado pelo empreiteiro. 

Obviamente que a Câmara Municipal pediu um orçamento para fazer o projeto de execução do muro definitivo, o projeto ficará em 

52 mil euros, só o projeto, o custo do muro definitivo ainda não está determinado, mas será uma centena de milhares de euros. 

Aquilo que fomos aconselhados a fazer é, verificar se de facto podemos fazer um projeto para um local privado e para a 

reconstrução de um edifício antes dessa decisão do Tribunal. 

Eu bem sei que a situação não é confortável para ninguém, mas lamento profundamente que tenha havido esta situação e alerto 

todos, para o risco que temos em muitas vivendas unifamiliares e prédios, que têm muros de 18 metros e 20 metros, que foram 

construídos ao longo dos últimos anos. Alguns loteamentos estão aprovados desde os anos 80 e 90 e aí está a origem do problema, 

são escavações de um lado, aterros de outros, há uma dimensão enorme entre as ruas dos próprios loteamentos. 

Relativamente à questão levantada pela Professora Manuela Gândara, agradecer, em relação ao comboio, como sabe, a questão do 

comboio não depende só da Câmara Municipal de Mirandela, nós somos cinco Câmaras Municipais que pertencem à Agência de 

Desenvolvimento Regional do Vale do Tua, houve um Acordo assinado por todos, para que o comboio fosse uma realidade. De 

facto o Senhor Ministro Pedro Marques, que depois acabou por sair do Ministério, acabou por não levar a bom-porto este processo. 

Neste momento posso-lhe dizer que o Metropolitano Ligeiro de Mirandela fez o processo de hasta pública das automotoras que 

estão na posse do Metropolitano Ligeiro de Mirandela para a Agência, a linha que encerrou em agosto de 2008, fruto de dois 

acidentes, foi reabilitada pela Agência, ainda falta o pagamento das obras à Mota-Engil que ganhou o concurso. 

Relativamente ao comboio turístico e as automotoras têm de ser ainda levadas para as oficinas da CP para que sejam adaptadas ao 

troço e faltava que as automotoras passassem para a Agência, essa situação está resolvida, ou seja, tudo o que depende das Câmaras 

Municipais, nós estamos a conseguir resolver, tudo o que depende do Governo não tem sido resolvido. Falo no Governo, falo no 
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Ministério da Administração Interna, no Ministério das Infraestruturas, falo no próprio Secretário de Estado com quem já reunimos 

muitas vezes, tem udo a ver com as questões das verbas que a CP tem que pagar à Agência de Desenvolvimento Regional do Vale 

do Tua. 

Também gostava de partilhar convosco que o Metropolitano Ligeiro de Mirandela ainda deve à CP as automotoras no valor de 

cerca de 1.7 milhões de euros desde que o Metropolitano Ligeiro de Mirandela foi constituído, nunca foram pagas estas 

automotoras à CP. A Câmara Municipal tem a maioria do capital, 90 % e 10 % a CP. Tem sido feito um esforço das cinco Câmaras 

com a Secretaria de Estado para resolver esta questão, tem sido muito difícil o IP autorizar que a linha comece a funcionar, o 

Operador tem que ter uma licença de ferrovia, está a ser tratada com o IMT, e com a CP falta ainda operacionalizar as duas 

automotoras e o comboio turístico. 

Estamos aqui num impasse que os cinco autarcas obviamente estão preocupados, esta situação estava prevista ficar resolvida no 

Orçamento para 2021, porque o 1.2 milhões de euros que a Agência tem de pagar pela reabilitação da linha não foi previsto, como 

tinha sido combinado com os autarcas. 

Neste momento o ponto de situação, para ser muito objetiva é o seguinte, as automotoras vão estar na posse, muito rapidamente 

porque já foi a hasta pública, da Agência, a linha do Tua tem obrigatoriamente de ainda ser limpa antes da sua operacionalização, o 

IMT está a tratar da Mystic Tua que é a empresa que tem o contrato de concessão e que tem de ter uma licença para ser Operador 

de ferrovia, e o comboio turístico tem que ir com a CP. Temos aqui várias entidades envolvidas, todas elas com tutelas distintas e 

que têm criado muitos problemas para a operacionalização do sistema de mobilidade do Tua que, como todos sabem, é a maior 

contrapartida da construção da barragem. 

Dizer que eu concordo inteiramente com aquilo que disse a Professora Manuela Gândara, porque infelizmente em janeiro de 1992, 

foi encerrado o troço da linha e apesar deste troço ter a vertente da mobilidade que está a ser assegurada diariamente pelo 

Metropolitano Ligeiro de Mirandela, de facto desde 1992 que não temos comboios. 

Quanto à intervenção do Senhor Manuel Brízido, dizer que de facto ontem foi assinado o Auto de Consignação da Obra da estrada. 

A cerimónia foi feita em Rego de Vide, Freguesia do Cobro, porque é o último lugar onde a estrada vai ser construída, é o destino 

final da estrada, não menosprezando obviamente o Cobro, São Pedro de Vale do Conde, Fonte da Urze, todos sabemos que temos 

limitações de presenças por causa da pandemia e portanto, quisemos assinar de forma muito informal o Auto de Consignação da 

obra. 

O valor da beneficiação da Estrada Municipal 584, da Estrada Municipal 15-4 a Rego de Vide, foi objeto de um contrato, foi 

lançado um concurso por um valor superior, mas o contrato ficou em 537 mil euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor, este foi 

o Auto de Consignação assinado com o empreiteiro que ganhou o concurso público da empreitada. 

Quanto ao outro assunto que referiu, é de lamentar o afogamento do jovem, nós fizemos Um Minuto de Silêncio na Reunião de 

Câmara, proposto por mim. A praia fluvial abre a época balnear, conforme foi determinado, dia 01 de julho, é certo que as 

temperaturas quentes que se fazem sentir levam a que os mais e menos jovens vão para o rio e esta é uma preocupação deste 

Município. Dizer-se que, por aquilo que pude entender dos Técnicos que estão a trabalhar, relativamente à contratação dos 

nadadores-salvadores, que são vários, porque têm de assegurar fins-de-semana, têm horários específicos e desde sempre que a 

época balnear abriu dia 01 de julho, apesar de considerar que pode, não se evitando de todo alguns acidentes, pode considerar-se a 

abertura mais cedo, no entanto é muito difícil contratar neste número nadadores-salvadores disponíveis. 

Em relação ao bairro Tua Sol, de facto houve uma empreitada para alguns parques infantis, o bairro Tua Sol, que era o lote 1, 

acabou por não ser adjudicado, mas já está feito o procedimento para adjudicar o parque infantil. 

Relativamente ao Instituto de Medicina Legal, de facto têm havido atrasos consideráveis, que eu julgo que são inadmissíveis, desde 

a reforma do médico que fazia as autópsias que há um alargamento dos prazos e é incompreensível que o Instituto de Medicina 

Legal não tenha quadros suficientes para vir fazer estas diligências, no entanto, aquilo que vos posso dizer é que na próxima 

reunião do Conselho, onde estou em representação da CIM-TTM, vou fazer uma informação para que seja repensada toda a 

estratégia de orientação juntos dos Técnicos do Instituto de Medicina Legal. 

Quanto à limpeza do rio, nós fizemos um esvaziamento total em 2019, o ano passado não fizemos, fizemos a limpeza que é 

possível fazer, até porque é preciso e é obrigatório ter um plano de esvaziamento aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente e 

que teve o acompanhamento de professores universitários do IPB, até por causa dos peixes e houve realmente um trabalho muito 

importante nesta matéria. Está previsto fazer-se algumas obras de qualificação e limpeza depois da época balnear, que termina a 12 

de setembro e por isso estão a ser feitas todas as operações administrativas que são obrigatórias. 

Relativamente aos ramos secos dos choupos e também às podas, como sabem, está uma empresa a fazer-nos o acompanhamento 

das podas, temos de confiar na capacidade técnica dos investigadores que têm uma empresa que estão a fazer podas cirúrgicas nas 

árvores. Não sou especialista na matéria e portanto, confio nos Técnicos especialistas da área. 

Quanto à intervenção do Senhor Presidente Luís Guimarães, dizer que nós não temos estratégia política para casos judiciais, ou 

seja, sempre que temos processos judiciais deixamos que os processos decorram dentro daquilo que os advogados conseguirem 

acordar, ou seja, são questões muito específicas, por um lado compreendemos a posição dos moradores, por outro também não 

queremos e não podemos, de forma alguma lesar o Município, até porque não existe de todo uma forma de fazer alguma estratégia 

política, quando estão em causa obviamente vidas de pessoas, que nós sempre lamentámos, mas também compreendemos que se a 

responsabilidade não é do Município, deve ser apurado quem são os verdadeiros responsáveis pela derrocada, se o entendimento do 

Tribunal vier a dar razão, obviamente que a Câmara Municipal terá que assumir as suas responsabilidades. Eu continuo a dizer, 

todos os Técnicos da Câmara Municipal, eu em 2014 não estava na Câmara, não acompanhei este processo, mas o que os Técnicos 

da Câmara Municipal dizem é que a Câmara não tem qualquer responsabilidade naquele incidente e naquela derrocada. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 
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Antes de iniciarmos o Período Antes da Ordem do Dia, a Mesa quer propor um minuto de silêncio pelo trágico acontecimento ao 

nosso querido jovem Rodrigo Correia que infelizmente nos deixou desta maneira tão trágica, que vamos cumprir neste preciso 

momento. 

 

---------- A Assembleia Municipal efetuou um minuto de silêncio em homenagem ao jovem Rodrigo Correia. 

Antes da Ordem do Dia 

3 – Período Antes da Ordem do Dia. 
 

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

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Eu, enquanto Presidente de Junta da União de Freguesias de Franco e Vila Boa, várias vezes aqui e todos serão testemunha disso, 

tenho vindo aqui apelar várias vezes à Senhora Presidente da Câmara, para que a Proteção Civil cuide e limpe aquilo que terá que 

obrigatoriamente limpar. Essas limpezas tardiamente são feitas, ou várias vezes não são feitas, os meus colegas Presidentes de 

Junta testemunharão, presumo eu, a mesma coisa. 

Além disso, também tenho tido a preocupação e isso é mais até em Vila Boa, em que várias vezes apelo para que seja convocado o 

proprietário para proceder à limpeza e noutros locais. Outros problemas que lá havia com a Proteção Civil, já deitei lá duas casas 

abaixo, tenho tentado resolver as situações que ponham em causa a segurança das pessoas. 

Fiquei muito admirado, não enquanto Presidente da Junta, mas enquanto Presidente do Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia 

de Franco, que recebi uma correspondência, que eu fiz questão de colocar algumas ai na Assembleia para todas as pessoas 

indiscriminadamente, sem qualquer limitação, eu pus-me a olhar para esta fotografia, não é que ela seja de grande qualidade, mas 

eu sempre me convenci de que a minha Freguesia é um paraíso, mas afinal não é por causa de ser um paraíso que eu recebi esta 

carta, eu depois li o que vem a acompanhar esta fotografia e estou sujeito a uma multa que vai de 10 mil euros a 120 mil euros. Eu 

não sei se nesta situação a Proteção Civil se esmera e toma todas as precauções possíveis e imaginárias, eu coloquei a fotografia 

atrás do texto para ver se as pessoas conseguem descortinar alguma ilegalidade aqui na questão das limpezas, parece que ninguém 

conseguiu descortinar. 

A Proteção Civil não descortina aquilo que nos é mostrado nos locais e consegue através de não sei de que forma, descortinar esta 

falta de limpeza neste local. Eu não sei se isto é denúncia, provavelmente isto é denúncia e se a Proteção Civil se preza a ouvir esse 

tipo de denúncias e terá ido ao local e deu-lhe de facto seguimento e se é denúncia terá a ver com limite de Freguesias, sim, digo 

eu, mas também em relação a isso estou à vontade, já estou aqui há muitos anos e sempre disse que enquanto fosse Presidente de 

Junta ninguém tocava nos limites da Freguesia, como ninguém tocou, nem nunca irá tocar. 

Mandam-se esta carta com a obrigação de eu proceder à limpeza deste local, acontece ainda mais grave ainda, que nem sequer se 

dão a esse cuidado, eu quando recebi esta carta fiquei muitíssimo preocupado e logo às pessoas que trabalham comigo disse, nós 

temos dez dias, têm de ir ao local e ver o que é que se passa aqui. Eles foram ao local e afinal o terreno nem sequer é meu, meu no 

sentido da entidade que eu represento, este terreno é privado, está na área de jurisdição do Franco, de facto está, mas este terreno é 

privado e fomos falar com os privados, eles ficaram de boca aberta, tal como nós ficamos, como ficará toda a gente que está aqui 

nesta Assembleia, porque eu acho que a Proteção Civil deve ter outro tipo de cuidados que não este, ou então que encare as coisas 

de forma séria e não ande a brincar com as pessoas. 

 

---------- 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. 

“Deixando de parte os lugares-comuns do tipo “… os políticos são todos iguais…”, “chegam ao poder e esquecem-se do que 

prometeram…”, ou “… na política não vale tudo…” e outros que tais, a ponto de quase nos levarem a crer que os políticos seriam 

dispensáveis, sempre poderemos dizer, em abstrato: “alguém tem de nos governar, então, a meu ver, é melhor que sejamos nós…!” 

O grande filósofo Aristóteles, no seu livro "A Política" (cuja leitura recomendo), entre muitas outras coisas interessantes, diz que é 

um meio para alcançar a felicidade dos cidadãos e que, para isso, o governo deve ser justo e as leis obedecidas. 

De facto, é através da política que encontramos os consensos para a convivência pacífica em comunidade. E, porque vivemos em 

sociedade e nem todos pensamos da mesma maneira, temos de aceitar as opiniões divergentes das nossas… 

Sem dúvida que a vida política é ao mesmo tempo desafiante e gratificante! Porém, em certos momentos, pode não ser nada 

disso…! 

Meus caros, como bem sabemos, aproximam-se tempos complicados no que respeita às relações interpessoais… 

Todos concordarão que, no “calor” das discussões em campanha eleitoral, a dado passo, parecerá que ninguém é amigo de 

ninguém…! Virão ao de cima as facetas mais negras, os sentimentos mais abjetos e sórdidos, como o ódio, a inveja, a vingança… 

enfim, o que de pior pode ter o ser humano…! 

… será o tempo dos heróis-do-teclado e dos profetas da desgraça poderem “brilhar” apontando, muitas vezes a coberto do 

anonimato, tudo o que possa denegrir o mais possível os opositores… 

… será também o tempo da maledicência e da ofensa leviana e gratuita… do vilipêndio, da maldade pura e dura, da hipocrisia, das 

pequenas e grandes traições em jogos palacianos, da falta de respeito pelo outro, do egoísmo e do oportunismo… 
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… e surgirão os arautos das práticas perfeitas, os que sabem tudo, únicos donos da verdade absoluta e que dominam melhor do que 

ninguém as formas certas de resolver todos os problemas do município, do país e do mundo…! 

Surgirão os que se julgam – e pretendem afirmar-se – como “salvadores da pátria mirandelense” e que, num autêntico espírito mais 

do que Sebastianista, para não dizer Messiânico, pretendem vir salvar as almas perdidas desta rapaziada da sinistra…! 

Será o tempo dos que aparecem em todos os cantos e esquinas… e, se é certo que – como bem diz o povo…! – “Quem não aparece, 

esquece”, também não é menos verdadeiro que “quem muito aparece, tanto lembra que aborrece”. 

Surgirão muitos repórteres e estrategas-de-vão-de-escada e também os mestres da intriga… 

Dito isto, permitam que partilhe um episódio da nossa vida quotidiana comum que, embora sem grande importância para alguns, 

acabou por ter expressão pública. 

Mas, atenção, apresento apenas os factos, deixando os juízos para quem os entenda fazer... 

Na última Sessão desta Assembleia veio um munícipe, com toda a legitimidade e liberdade que o regime democrático estabelece, 

questionar das razões que levam o Município a cobrar o esvaziamento das fossas sépticas numa freguesia e noutra ser a custo zero, 

explicando que teria sido assim informado por um alto responsável de um grupo político… 

… posteriormente, num programa da nossa rádio local, o assunto foi novamente abordado no mesmo sentido – “o Município tem 

práticas diferentes para diferentes freguesias…” 

Pois bem, reforço a ideia de que estou apenas a relatar factos sobre os quais não faço qualquer juízo de valor, ou seja, não estou a 

expressar qualquer opinião pessoal sobre o assunto… 

Mas, permito-me perguntar: Que vos parece? Terá o “Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento 

de Águas Residuais Urbanas do Município de Mirandela”, disponível para consulta pública no portal eletrónico do Município, 

alguma cláusula que permita esta dualidade de critérios? 

Senhor Presidente, Senhores Deputados e caros concidadãos, faço um apelo ao bom-senso, ao respeito pela verdade e à elevação do 

pensamento na campanha eleitoral… 

… colou-se-me no espírito e na pele, desde sempre, que, tanto no desempenho das minhas funções na Administração Pública, como 

na vida política tenho de estar com Sentido de Missão… que a minha e a vossa dignidade vale mais do que todo o dinheiro do 

mundo e que para triunfar não é necessário prejudicar o próximo… 

E termino com palavras de uma grande Senhora, a Dr.ª Manuela Eanes, nas quais me revejo completamente: 

«Não tenho quintas nem offshores no estrangeiro, tenho Dignidade, foi isso que dei aos meus filhos.»” 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal EDUARDA NEIVA (PSD) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Antes de iniciar a minha intervenção, queria aqui deixar expresso um pedido de desculpa à Senhora Presidente da Câmara, pois fui 

induzida em erro na anterior Assembleia tendo-a interpelado a propósito da reportagem televisiva sobre o altar da Nossa Senhora 

do Amparo e se tinha ou não convidado o Juiz da Confraria a estar presente na mesma. Soube posteriormente que tinha sido a 

Diocese a responsável pela referida reportagem e já manifestei à mesma o meu desagrado, e penso que de quase todos os 

Mirandelenses, por considerar ter havido uma falha e desconsideração para com a Confraria. No entanto estranho que a Senhora 

Presidente não tenha considerado estranha (perdoem a redundância) a ausência do referido Juiz. 

Passo então à minha intervenção: 

Passados quase quatro anos da minha participação nesta Assembleia achei por conveniente fazer uma intervenção, que será a 

última como membro da mesma, fazendo uma resenha da forma como decorreu este período, até também como munícipe. 

Assim: 

Ao Senhor Presidente e pese embora a sua, por vezes, demasiada bonomia e permissibilidade (até mesmo para com os seus 

Secretários) na orientação/gestão dos trabalhos nestas Assembleias, cumpre-me dizer que, na generalidade, o seu desempenho se 

pautou por uma postura de correta imparcialidade e honorabilidade, tendo dignificado o seu papel como Órgão máximo nas suas 

funções de fiscalizador, regulador e representante dos Mirandelenses na estrutura política do nosso Concelho. Obrigada por isso. 

Uma palavra de apreço para as técnicas da Câmara que prestaram e prestam apoio a estas Assembleias, tendo sido inexcedíveis no 

desempenho das suas funções. Obrigada também. 

Aos restantes membros desta Assembleia, dirijo-me em primeiro lugar aos companheiros de Bancada, principalmente àqueles que 

se mantiveram fiéis aos princípios que os nortearam quando aceitaram este desafio, dizer-vos que melhores dias virão. A todos os 

presidentes de junta e deputados de qualquer força política aqui representada, dizer-vos que foi uma honra ter partilhado convosco 

estas sessões de trabalho. A todos desejo um futuro digno e dentro das vossas aspirações. 

À Senhora Presidente da Câmara dizer-lhe que, independentemente da estima pessoal que por si tenha, e como pessoa sensata que 

me considero, a desculpa por si diversas vezes utilizada como forma de se desvincular de alguns erros com o facto de os anteriores 

executivos também os terem cometido, não colhe… E assim estivemos quatro anos sem ver obra feita, quer estrutural quer social, 

que não herdada, e que deixasse a sua marca. Este não era o Outro Caminho que de si os mirandelenses esperariam, e que tão 

proclamado foi. 

Bem sei que estes dois últimos anos foram atípicos, mas tinha a obrigação moral de cumprir com as tão badaladas promessas de 

campanha eleitoral. Se a alguns conseguiu satisfazer a outros, muitos dos que a elegeram, defraudou. Dispensou uns, 

independentemente das suas competências, para colocar outros, os seus… como a alguém terá dito. 

Então o tão apregoado clientelismo de outrora, assim o disse inúmeras vezes, acabou? Apetece dizer que seguiu os bons 

exemplos… 
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E foram surgindo as avenças e contratos com Técnicos superiores, mais uma vez desqualificando os que tem nos quadros da 

Câmara.  

Já só falta seguir as pisadas do seu chefe e mentor, o 1.º Ministro de Portugal, para quem até os currículos falsos servem para 

colocar os amigos. 

Estas são algumas das demonstrações em que denuncia o sectarismo que a vem caraterizando (não tanto de um outro dos seus 

vereadores, honra lhes seja feita), e que prova que, ao contrário do que devia, mostrou ser a Presidente de alguns e não a de todos 

os Mirandelenses por igual.  

E basta olhar para o menosprezo com que tratou alguns Técnicos da Câmara com provas dadas do excelente profissionalismo e 

competência tendo-os, como vulgarmente é dito, encostado a um canto. Já vão sendo dados alguns sinais de arrependimento e 

começam as chamadas individuais ao gabinete, vá- se lá saber porquê… E sim, eu até também sei companheiros Carlos e 

Humberto. 

Vou dar também alguns exemplos das diferentes formas como tratou as Pessoas, Instituições ou Associações, referindo-me ao que 

tenho conhecimento de causa, pois outros/as muito a dizer teriam também. Vou pois falar da Santa Casa de Misericórdia e pedidos 

de subsídios atribuídos à mesma e a alguns outros.  

Concentração Motard--- 12.000 ou 16.000 euros 

Associação de Estudantes ESACT---6.000 euros 

Associação Cultural Torre D. Chama---5.000 euros 

Associação Cultural de Vale de Madeiro---6.000 euros 

Livro Cónego Silvério---7.000 euros 

Devo dizer que tenho todo o respeito e consideração por todas estas instituições, Associações ou Pessoas e de modo algum quero 

dizer que não lhes deveria ter sido atribuído. Se calhar até deveria ter sido maior a contribuição. E continuando: 

Santa Casa de Misericórdia, aquando das comemorações dos seus 500 anos ---500  euros. Parece que a mesma quantia foi atribuída 

a um suposto jantar!!! 

Refiro a título de exemplo que a Câmara Municipal de Bragança, aquando das comemorações dos mesmos 500 anos da SCMB 

atribuiu à mesma um subsídio de 50.000 euros. A SCMM nem um terço desta quantia solicitou. 

 Apetece dizer: Não está mal se contabilizarmos que atribuiu 1 euro por cada ano de existência e de apoio à população mais 

carenciada de Mirandela... Pasme-se!!! 

Mais: 

CLDS - A Entidade Gestora foi a Sta. Casa desde a sua criação. A Senhora optou por entregá-la à APPACDM em que, 

coincidência ou não, tem como Presidente a Senhora Vereadora Vera Preto. Mas enfim, nada contra, até sou sócia, mas aqui está 

um dos exemplos em que deu um pontapé aos técnicos que lá trabalharam até então e cujo bom desempenho era do seu 

conhecimento. E colocou os “seus”… 

E ainda os 70.000 euros que a Câmara ainda deve à Instituição relativos a juros de um empréstimo contraído pela Santa Casa 

destinado à construção da ERPI de S. Pedro Velho, e cujos encargos a Autarquia assumiu em toda a plenitude, e que estão até 

reconhecidos como dívida na célebre auditoria da Deloite. 

E mais poderia dizer… 

Já deu provas, ainda que poucas, de que quando quer até consegue, até porque não a considero, de todo, incapaz ou inábil, pelo 

contrário… E em tempos de pandemia soube demonstrar uma maior abrangência relativamente às Instituições a que até era 

adversa, prestando o apoio que lhe foi solicitado, diria até, que lhe era devido. Aqui lhe reconheço esse esforço. Mas faltou mais, 

muito mais Senhora Presidente. 

Quanto a mim fico por aqui, e embora vá continuar a estar atenta e a ser uma cidadã ativa no que aos destinos do Concelho diga 

respeito, chegou a hora de dar lugar a outros que possam participar nestas lides e contribuir para o desenvolvimento da terra e 

consequentemente o bem-estar de todos nós. Já lá vão pelo menos 12 anos de participação ativa nesta casa, e durante os quais 

nunca até então assisti a um ambiente tão crispado nestas Assembleias como nos últimos quatro anos, com culpas repartidas por 

todos. 

Nesta hora de despedida apelo a que, independentemente da cor partidária, todos reflitam sobre a melhor e mais digna forma de 

estar nesta Casa. 

Bem hajam.” 

 

---------- 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. 

“Começo a minha intervenção para fazer um balanço deste Executivo referente a este mandato que está prestes terminar. 

Dr.ª Júlia Rodrigues enquanto candidata a Câmara Municipal assumiu com o candidato a Junta de Freguesia e com a população da 

Freguesia de Frechas o seguinte: 

Dotar a localidade do Cachão de meios de Redução de velocidade, fez 0. Alargamento e pavimentação da estrada de Vale da 

Sancha, fez 0. 

Praia fluvial de Frechas, fez 0. 

Pontão da ribeira da retorta e carvalhal, fez 0. 

Reabilitação dos fornos e deslocalização do mini GAM, fez 0. Reabilitação do Complexo Agro-Industrial do Nordeste, fez 0. 

Reabilitação da escola primária de Frechas, fez 0. Pavimentação das ruas em falta, de 4 fez uma rua. 
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Parque infantil de Frechas, a ser feito para mim já numa obra eleitoralista. 

Senhora Presidente isto está no manifesto eleitoral da Freguesia de Frechas elaborado por si e pelo seu Partido. 

Posto isto, vou ser um pouco estatístico como o Senhor Deputado Rui Pacheco gosta de falar no programa da rádio Terra Quente, 

mas com a diferença de que ele falou mentira e eu estou a falar verdade baseado em factos e com evidencias, como referi 

anteriormente. O Executivo da Dr.ª Júlia Rodrigues teve uma taxa de execução na freguesia de Frechas de 19,8%, o que quanto a 

mim é manifestamente muito baixa. 

Senhora Presidente e não me venha falar de anos atípicos e Covid-19 e que os projetos se estão a fazer e outros estão feitos e outros 

a APA não aceitou, que 4 anos é pouco tempo, enfim, isso é conversa para ter com tio Manuel e com a tia Maria que tens 80 anos, 

que quanto a mim mesmo esse eleitorado não podem, muito menos devem ser enganados, isso para mim vale zero. Porque não 

assumiu que ia fazer projetos, assumiu que fazia obra. 

Eu não votei na Dr.ª Júlia Rodrigues, eu votei num projeto, que se intitulava “HÁ OUTRO CAMINHO” e nos compromissos que a 

Dr. Júlia Rodrigues assumiu comigo e com a Freguesia, e quando não se cumpre só se deve ter, e aqui sim um CAMINHO a fazer, 

é ser humildes e pedir desculpa. 

Relativamente ao tão esperado carro (unidade móvel de saúde), que já se falava há mais de 3 anos aparece agora a 3 meses das 

eleições e de uma forma muito estranha, senão vejamos: as freguesias foram sempre informadas atempadamente do dia e hora que 

o GAM móvel se desloca as freguesias, no dia 15 de junho aparece o GAM móvel e a unidade móvel de saúde em Frechas, querem 

saber como a junta foi informada? Através de um telefonema feito pela Senhora Presidente da Câmara ao Presidente de Junta no 

próprio dia 15 de junho as 8.00 horas e 18 minutos, ou seja 12 minutos antes da chegada. A mesma postura não teve quando 

entregou a égua em vale da Sancha no dia 20 de março ligou me no dia anterior a convidar para estar presente e voltou a enviar 

mensagem no sábado, uma hora antes da entrega. 

Eu condeno este procedimento por parte do Município que quanto a mim só tem um objetivo, denegrir o Presidente da Junta, coisa 

que não vai ser fácil conseguir por muito que já tenha tentado, na minha modesta opinião a Senhora Presidente anda a pisar um 

terreno muito pantanoso! Quem sou eu para dar conselhos, mas faça algum cuidado! 

Senhora Presidente, sabe quem foi o maior estrafega e visionário que este concelho teve? 

Sabe onde teve o seu maior espaço de laboratório e de ensaios? 

Na freguesia de Frechas, falo evidentemente do Senhor Engenheiro Camilo Mendonça. 

Conheceu a sua obra na Freguesia de Frechas? 

Eu conheci! Tenho por missão enquanto Presidente de Junta desta Freguesia honrar a sua memória, o povo desta Freguesia exige 

que seja honrada a memória deste visionário. 

Exigimos que definitivamente que desista das suas ideias de colocar o centro de lavagem e parqueamento das viaturas do lixo na 

localidade do Cachão. 

Quando lança este tipo de ações, como acha que podemos caraterizar quem as pratica? 

Deixe que lhe responda olhos nos olhos, só pode ser alguém sem qualquer tipo de estratégia para o concelho, e em concreto para o 

complexo Agro-Industrial do Nordeste. Devíamos servir de exemplo para honrar a memória do nosso visionário. 

A Senhora Presidente não acha que devia ter outro tipo de postura para os munícipes da zona sul do concelho? 

Quando os reais interesses da população estão acima de tudo, não podemos permitir qualquer tipo de negociação, venha ela de onde 

vier, muito menos a que colocou o Doutor Paulo Praça, essa hipótese jámais será aceite. Só espero que não seja colocada em coma 

induzido até outubro. 

Mas saiba que se a Presidente da Câmara não defende os interesses dos munícipes (só serve para atos eleitoralistas) eu saberei ser o 

seu defensor e podem sempre contar comigo na defesa desses seus interesses como o tenho vindo a demonstrar.” 

 

---------- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Avantos e Romeu BERNARDINO PEREIRA (PSD) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Eu queria perguntar à Senhora Presidente se havia necessidade e sem comunicar ao Presidente da União de Freguesias, de dar 

cabazes no Romeu nesta altura, eu sei que para algumas pessoas precisavam que houvesse Natal todos os dias porque têm 

necessidade, mas deu cabazes no Romeu a pessoas que têm carros de 20 e 30 mil euros, só para fazer campanha e quem foi 

entregar esses cabazes foi o Senhor Cepeda e pessoas da Proteção Civil. Isto é uma vergonha, eu agora vou ter de andar a fazer o 

quê? A dar dois cabazes a cada um para os comprar?! Mas se os der tenho que os dar do meu bolso! 

Dar os cabazes da Câmara Municipal e andar com estas jogadas e andar a chamar pessoas lá, a dizer que as vão subir aqui e ali, só 

para conseguir votos! Eu acho que isso é nojento, desculpem a linguagem, mas isto é nojento de quem faz um trabalho destes. Fui 

falar com a Dr.ª Manuela Teixeira e ela só tem lá referenciado um nome de uma pessoa que tem necessidade, se calhar essa pessoas 

até precisa de alguma coisa, mas eu já desta vez não pedi cabazes para o Romeu porque no Romeu não há nenhuma pessoa 

necessitada, na Freguesia, que eu tenha conhecimento, porque se houver a Junta é a primeira a ajudar. 

Assim não, isto é uma vergonha! É uma vergonha, andarem a dar cabazes, andarem a gastar o dinheiro do Município, eu acho que 

não é muito dinheiro, não é por aí, como diz o outro, mas isto é uma vergonha! E depois vêm ter comigo a dizer que dei cabazes a 

um e não dei a outro, tive que ir saber quem é que deu os cabazes. Isto é uma vergonha, eu acho que têm de ter vergonha, façam 

campanha e façam com o vosso dinheiro, que eu também já gastei muito dinheiro do meu. Ainda agora fiz uma fonte que levava 

seis ou sete mil euros nos Avantos, podem ir lá vê-la, fi-la com o meu pessoal, como o Pereira não há ninguém, porque esteve 38 

anos a trabalhar com retroescavadoras, com máquinas para a Junta de Freguesia, nestes quatro anos tenho estado a pagar a um 

homem e depois dizem-me lá na Junta que gastamos muito dinheiro na retroescavadora, pois gastamos, porque antes era o Pereira, 

que anda a roubar aos filhos para dar às populações, mas isso não há ninguém se calhar nesta sala que o consiga fazer, porque eu 

trabalho por amor à camisola, por isso é que já estou há cerca de 43 anos na Junta. 
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Andam a fazer tudo por tudo, andam a levar os bombeiros para o Romeu, da Proteção Civil para votarem lá no Romeu, isto é uma 

vergonha! O que é que me obrigam a fazer, eu tenho de levar pessoas também, daqui do concelho para o Romeu, porque se não, o 

que ganha não é o melhor, eu disse sempre isto, o que ganha é aquele que sabe dar a volta ao povo, porque o que ganha não é o 

melhor. 

Agora, volto a repetir, eu quero que a Senhora Presidente me diga, se faz o favor, porque é que deu os cabazes àquelas pessoas? 

Isto é uma vergonha. Desculpem a minha linguagem. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama NUNO NOGUEIRA (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Na qualidade de representante das freguesias do concelho na Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF), eleito na sessão 

desta Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2017, nos termos da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, cumpre-me apresentar 

um resumo da atividade desta Comissão desenvolvida ao longo do ano de 2020. 

Assim, 

venho informar a Assembleia Municipal que, apesar de todos os constrangimentos que são do conhecimento geral, no ano de 2020, 

houve quatro reuniões da Comissão, sendo que a primeira se realizou no dia 31 de janeiro  e  tinha  o propósito de emitir parecer 

vinculativo referente à construção de novos edifícios fora das áreas consolidadas,  de acordo com o artigo 16.0   do D.L. n.º 

124/2006,  de 28 de junho, na sua atual redação, tendo sido emitido parecer favorável ao Processo n.º 69/19, com 4 votos contra 10 

votos a favor; 

foi apresentada a monitorização do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e os dados de 2019, referentes à 

realização de Faixas de Gestão de Combustível, concretizadas pelas entidades que têm essa responsabilidade, nomeadamente, a 

EDP que executou 199,48 ha, a IP que executou 166,53 ha e a Câmara Municipal de Mirandela que executou 151,40 ha; 

foi ainda referido que houve 47 ocorrências e que a área ardida foi de 179,43 ha e que o combate aos incêndios rurais contou com a 

utilização de uma máquina de rastos em permanência e com a equipa de Sapadores Florestais, que se manteve em vigilância 

durante o período crítico. 

A segunda reunião ordinária ocorreu a 15 de abril, tendo sido apresentado e aprovado o Plano Operacional Municipal (POM) 2020 

e informados os presentes sobre o ponto de situação dos trabalhos relacionados com o cumprimento do preconizado na Lei em 

matéria de gestão de combustíveis, sendo referido que todas as freguesias foram alvo de fiscalização preventiva e que as ações de 

sensibilização agendadas foram suspensas devido à Covid-19; sobre o Centro de Meios Aéreos, foi comunicado ter sido aberto o 

procedimento para a colocação de alcatrão no piso do Aeródromo Municipal, para o acolhimento dos meios de combate aos 

incêndios rurais. 

Na terceira reunião, a 30 de setembro, foi emitido parecer vinculativo favorável à construção fora das áreas consolidadas, de acordo 

com o artigo 16.º do D.L. n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, por unanimidade, por todos representantes das 

entidades, ao processo n.º 34/19. 

Foi ainda apresentada uma proposta de Plano de Fogo Controlado para os Baldios de Franco, Passos e Lamas de Orelhão, com 

explicação sobre a prática do fogo controlado e dos seus objetivos. 

No ano de 2021 a Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Mirandela já reuniu quatro vezes e o resumo das deliberações e 

assuntos tratados será apresentado na próxima sessão da Assembleia Municipal. 

A 17 de novembro teve lugar a quarta Reunião ordinária, tendo sido deliberado aprovar, por unanimidade, o Ajustamento ao Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, com a introdução de Mosaicos de Parcelas de Gestão Combustíveis; 

Esperando ter informado devidamente e representado condignamente a Assembleia Municipal no seio desta Comissão, fico ao V. 

dispor.” 

 

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

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

A minha preocupação nem é as eleições que se vão consumar a nível de autarquia, a minha preocupação é outra, que é o 

crescimento da extrema-direita na Europa e cada vez mais. 

Com a vitória do Brexit aclamada pelo Partido Independente do Reino Unido em 2016, a reabilitação da Frente Nacional, o 

advento de novos partidos e o seu crescente poder na Alemanha, Áustria, Países Baixos, Suécia, Hungria, Finlândia, Dinamarca, 

Grécia, França, Itália e Polónia, a extrema-direita e o populismo de direita têm crescido na Europa, isso é um facto e ninguém pode 

renegar isso. 

Esta tendência de crescimento é evidente na participação e apoio de vários destes partidos a governos nacionais da Croácia, 

Estónia, Letónia, Países Baixos, Polónia, Sérvia, Eslováquia, Suíça, Bulgária, Dinamarca, Espanha e Noruega, vejam o que está a 

acontecer em Espanha e o que está a acontecer na Alemanha. Além disto, os partidos populistas e de extrema-direita aumentaram 

também a sua representação no Parlamento Europeu, mais 15 %, não é brincadeira, sendo que agora 10% dos partidos e 13% dos 

assentos parlamentares pertencem a partidos de direita eurocéticos ou hostis. 

Como tal, as eleições europeias representaram uma perda para a democracia e demonstraram como a extrema-direita e o populismo 

se têm tornado normalizados e generalizados, é só olhar para o país que vivemos, nunca houve um programa de ataque contra o 

populismo, que nas últimas sondagens estava em 9,98%., eu estou a falar, como toda a gente sabe, do Chega, o PSD tem quase 20 

%, essa é que é a realidade e o PS tem 34,1 % e quem está a subir é o tal populismo, isto tem uma referência para mim muito 

objetiva, havia um líder politico que já não está entre nós, que dizia: “Primeiro o povo, em segundo lugar a nação e em terceiro 

lugar, no fundo, mesmo no fundo, os partidos” e eu revejo-me com esse líder politico. Infelizmente as coisas passaram e a extrema 



(Ata n.º 04/2021 de 25 de junho) 

Pág. 13 de 48 

direita com o seu populismo tem normalizado e generalizado e é só olhar para o país que vivemos, nunca houve um programa de 

ataque contra o populismo, que nas últimas sondagens teve esse valor. 

Como dizia Eça "a Assembleia mais parece um jardim zoológico", não se preocupa com o dia-a-dia, empurra tudo com a “barriga” 

e o “Zé povo” que se desenrasque, isto é a política de hoje. 

Como já sabem a política para mim vai terminar, ou terminou, eu estou aqui a falar isto que não tem nada a ver com campanha 

eleitoral, nem com Partido A, nem com Partido B, a minha personificação como Partido, eu pertenço ao PPD, esse Partido que 

deixou de existir, ao PPD e que sou militante desde 1982, militante da JSD desde 1982, em que numa Associação Académica 

retiramos de lá a UDP e conseguimos nós ganhar as eleições, este foi o meu começo em termos de carreira política. 

Não sabem fazer mais nada os partidos do arco de governação, Como já sabem a política para mim terminou, porque durante estes 

47 anos nunca houve política, vai existindo liberdade de expressão, mas não de informação, Este país maquiavélico foi vivendo 

estes anos todos numa “fossa séptica”, não estou a falar só do PS, estou a falar do PSD, estou a falar do CDS, estou  a falar de todos 

eles, sem responsabilidade, sem honra, sem conduta, sem ética republicana, Já não estarei cá quando aparecer o SARS Covid-39, 

esse SARS Covid-39 é o FI, eles dão-lhe o nome Delta, eu chamo-lhe FI, será a cegueira para os nossos filhos, netos e bisnetos, 

oxalá me engane.” 

 

---------- 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. 

Bom dia a todos, e votos de um trabalho profícuo. 

Estão a completar-se os 4 anos de mandato deste Executivo municipal, bem assim desta Assembleia Municipal. Brevemente 

teremos novas eleições autárquicas e certamente que haverá alterações na constituição dos respetivos Órgãos das autarquias 

municipais. 

É tempo, pois, de balanço. Da nossa parte, estamos aqui de cabeça erguida, conscientes de que tudo fizemos para que os trabalhos 

desta Assembleia corressem pelo melhor. E se houve assembleias muito confusas, extensas, dolorosas, demasiado cansativas para 

todos, insultuosas em certos momentos, não foram provocadas por nós, grupo do CDS desta Assembleia. Pelo contrário, tentámos 

colaborar para que os trabalhos fossem decorrendo com normalidade, cingindo-nos às ordens de trabalho, ao mais relevante e aos 

interesses de Mirandela.  

Nunca colocámos o partido nas decisões que tomávamos. Até porque, como sabem, eu próprio não sou filiado em nenhum partido 

político e pautei-me sempre pelas decisões de acordo com a minha consciência e em consonância com o que entendia ser 

necessário para uma vida mais digna, mais equilibrada, mais justa e democrática, para uma vida com futuro promissor, para todos 

os que aqui vivem neste concelho de Mirandela. Fui eleito como candidato independente e mantive a minha independência nas 

decisões que tomei. Aliás, quer aqui, quer nas Comissões de que fiz parte, nomeadamente na Comissão Permanente desta 

Assembleia. 

Ora, neste balanço de fim de mandato quero aqui deixar registado, que este Executivo não correspondeu às expectativas então 

criadas em 2017. Mesmo para os seus apoiantes e votantes. Para nós, faltou-lhe o dinamismo empreendedor de preparação do 

futuro, com uma visão mais alargada e não tão redutora como foi a sua ação nestes quatro anos. 

Lembro que, aquando da votação deste orçamento para 2021, tivemos oportunidade de elencar alguns exemplos que comprovam 

isso mesmo. 

Para que Mirandela possa ter um futuro de progresso, desenvolvimento, sustentável, garantindo uma evolução cada vez mais 

positiva e eficiente nas suas múltiplas atividades e funções em sociedade, não pode assistir a decisões políticas descriminatórias e 

esquecendo o combate à desertificação, ao isolamento. 

Damos dois exemplos: no setor cultural e no setor viário. 

No setor cultural, não concordamos com as decisões de adquirirem uma dezena de livros a alguns escritores locais, enquanto que 

outros nem sequer obtêm resposta na sua correspondência a esta Câmara, e, mais grave, outros ainda é-lhes concedida a benesse de 

lhe editarem a sua obra. Enquanto que, existem outros trabalhos sobre o concelho de Mirandela, tão importantes como o publicado 

e apoiado na totalidade por este Executivo e com mais garantias, já que há trabalhos que não apoiam uma publicação dos mesmos, 

mas que foram sujeitos a apreciação por júris universitários credenciados. Havendo tratamento diferenciado, havendo número tão 

reduzido de aquisição de livros para alguns, como pode esta Câmara ter um projeto cultural válido e incentivador para esta área 

cultural? É adquirindo 10 exemplares, ou 12, que vai motivar os escritores a continuarem com a sua escrita? Que atividades levou a 

cabo, Senhora Presidente da Câmara, para proporcionar a esses homens das letras bem como a outras pessoas da área das artes do 

concelho de Mirandela a divulgação e venda dos seus trabalhos? Qual foi a contrapartida, a ajuda que este Executivo deu na área da 

cultura devido a este confinamento, a este setor da população? Então essas pessoas não têm também o direito de viver e 

desenvolverem as suas artes com as ajudas municipais como dão a outros setores? 

Outro exemplo é o setor viário, da mobilidade que inclui as estradas do concelho: tarda em criar-se uma rede de estradas mais 

rápidas dentro do concelho, ligando as aldeias à cidade e aos itinerários principais. Por exemplo, onde está o projeto, ou início do 

projeto de ligar a única Vila do Concelho e suas aldeias, Torre de Dona Chama, a Mirandela cidade, quer pela Bouça, beneficiando 

as Aguieiras, S. Pedro Velho, Fradizela e outras terras ali vizinhas, quer por Mascarenhas? Não existe certamente, nem sequer o 

princípio de uma candidatura que modernize essas vias. 

É ridículo querer-se outro caminho mas esse caminho continuar mais do mesmo, sem perspetivas, sem futuro, sem aliviar os 

espinhos que as gentes mais do interior do concelho vão sofrendo para chegar a Mirandela cidade. 

O mesmo acontece para as gentes da Freixeda que podiam ter um acesso à cidade também mais reduzido em distância, mais 

alargado e que, em poucos minutos chegassem a Mirandela, ligando-a ao IP2. Que ajudava as gentes de Caravelas ali tão perto... E 

a zona de Barcel, Valverde, Abreiro, não merecia ter outro tipo de vias preparadas para o futuro? Certamente que era uma forma 

até de combater a desertificação e de desenvolver outros projetos turísticos, económicos, sociais, culturais. O futuro de Mirandela 
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terá de passar por vias rápidas, com menos curvas, umas vias mais alargadas, novo piso para permitir que a assistência às pessoas 

daquelas áreas seja mais célere e eficiente.  

Outros exemplos demos em seu tempo, como a necessidade de um espaço adequado a feiras temáticas, a eventos culturais, a 

conferências, ou seja, um Parque de Feiras e Exposições multiusos. Que tivesse um espaço fechado, mas também contemplando 

espaços abertos, já com as medidas sanitárias para combater esta e outras pandemias que possam chegar até nós. Um espaço onde 

os acessos pedonais e automobilísticos fossem adequados e suficientemente fluentes, sem confusões, sem engarrafamentos. 

Urge colmatar estas falhas. Qualquer Executivo que venha para o próximo mandato, terá de pensar e agir neste sentido. Sob pena 

de Mirandela ficar para trás no protagonismo regional que deveria ter.  

Deixo ainda, na minha intervenção algumas questões pertinentes e atuais sobre Mirandela: 

1 - No Cachão, temos visto vários cartazes, há já uns meses. Um deles diz: “Basta de lixo no Cachão. Pelas nossas vidas e o 

ambiente”. 

Ora, sobre este problema que aflige as populações locais, é contraditório verificar que, Senhora Presidente, uma das suas bandeiras 

de campanha era a retirada de lixo do Cachão. O que tratou de resolver com a ajuda do Governo. Muito bem. Agora, em fim deste 

mandato, vem a população do mesmo local pugnar para que não coloquem mais lixo no Cachão? Não é contraditório da sua parte? 

Sabemos qual é o problema, e, por isso questionamos a Senhora Presidente que disse que a alternativa do local do estaleiro para 

parqueamento dos camiões do lixo chegava no fim do mês de junho. Hoje são 25. Já nos pode dizer, aqui e à população, se já foi 

encontrado esse local e qual é? 

 

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

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Agora que estamos no fim do mandato, eu cada vez gosto mais disto, como se costuma dizer e quero dar aqui os parabéns ao meu 

colega e amigo Bernardino Pereira, é assim mesmo, a velhice é um posto, há que mandar vir quando temos motivos para isso. 

Tenho pena que a Senhora Presidente de momento não esteja presente, não sou dos mais antigos, dos mais antigos posso referir o 

Senhor Bernardino Pereira, o Senhor Arménio Vaz e poucos mais, eu se calhar entro logo quase a seguir com 12 anos, esqueci-me 

do Senhor Paulo Pontes. 

Eu fico aqui um pouco surpreendido hoje e ainda bem que vim bem-disposto para a Assembleia, mas há coisas que vêm para aqui a 

ser tratadas que dá vontade de rir, porque parece que hoje se juntaram os profetas todos da desgraça com a intenção de deitarem a 

Senhora Presidente abaixo, eu até lhe queria perguntar se realmente está a assumir uma candidatura pelo PS se é pelo Chega, 

porque isto hoje fez-me lembrar as eleições presidenciais em janeiro, só havia um adversário para todos que era o Chega, hoje 

também aqui aconteceu igual. 

Aquelas pessoas que estão agora com os seus problemas pessoais, por causa das casas da derrocada do Lidl, há quantos anos é que 

aquilo aconteceu? Roma e Pavia não se fez num dia, meus amigos! E não se pode fazer omeletes sem ovos! Porque tanto esta 

Senhora Presidente, como muitos outros pelo país fora herdaram coisas boas, mas também herdaram coisas muito más e têm que 

saber geri-las. Há que dar tempo ao tempo, agora a mim o que me surpreendeu hoje é que vai fazer 12 anos que estou aqui, que sou 

membro desta Assembleia e poucas vezes faltei ao longo destes 12 anos e nunca ouvi aqui ninguém vir discutir estas situações 

como foi hoje, isso a mim surpreendeu-me. 

Não havia razão para vir aqui discutir algumas situações para alguns, porque essas questões de cabazes e outras histórias, tudo bem, 

vale o que vale, porque há situações que eu também sei que a minha Oposição andou a fazer, da forma como são feitas também não 

são as mais dignas, mas eu também não venho para aqui a dizer mal deles, faço as minhas observações. 

 

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

Senhor Deputado, vamos àquilo que é importante para interesse do Município e não às intervenções que aqui houve, ou a situações 

que aqui ocorreram. Obrigado. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Queria falar de dois assuntos da minha Freguesia, um deles já foi abordado pelo Senhor Deputado Virgílio Tavares, que é a questão 

da estrada, todos recebemos há dias a notificação do que se passou, daquela aprovação que fizemos em Assembleia Municipal para 

se passar a Estrada Municipal 578, para as Infraestruturas de Portugal, eu vinha aqui perguntar à Senhora Presidente qual é o ponto 

de situação desse assunto? Se está na “gaveta” do Parlamento, se está a seguir? E queria saber qual é o ponto de situação de estrada, 

porque da estrada não vai apenas beneficiar a população da Freixeda e de Vila Verde. 

O outro assunto que eu vinha de certa forma pedir alguma ajuda à Senhora Presidente, é uma situação que eu tenho há já alguns 

anos na Freixeda que tem a ver com as ruínas e com a limpeza de quintais particulares. Quase sempre que me é solicitado pela 

Proteção Civil tenho dado o meu contributo na questão de se poder chegar aos proprietários, mas há sempre algumas situações que 

nos ultrapassam e a situação mais melindrosa que lá tenho, é de um Senhor que perfaz este ano 100 anos e que foi para a França há 

cerca de quatro anos atrás. Não se consegue contactar os familiares, há uma pessoa que recebe alguma correspondência desse 

Senhor, porque quando vê que são cartas que não são do interesse da família devolve-as e eu queria saber da parte da Senhora 

Presidente, o que se poderá fazer numa situação destas, porque as pessoas não procedem às limpezas. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Fradizela MANUEL FIGUEIRA (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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Hoje parece que é tempo de balanço, também não sei se discursarei mais ou não, também vou fazer aqui algumas considerações 

sobre aquilo que eu penso que se calhar devia ser a Assembleia, na forma como se lida com a nossa terra. 

“A nossa terra, e mais concretamente este município integrado numa região que tem os problemas da interioridade o que desde 

logo quer dizer, dificuldades acrescidas para quem, apesar de tudo, escolhe viver aqui, devia, só por si, unir todas as vontades para 

dar a este chão condições de vida capazes a evitar a debandada que se tem verificado. 

Esta Assembleia Municipal não difere muito de todas as outras onde provavelmente está sempre implícito no discurso, mais que a 

luta política, séria e pautada por valores, a luta partidária, rasteira, parcial, enviesada. Cada um de nós deve meter a mão na 

consciência e perguntar-se, se estamos a fazer o nosso trabalho e a respeitar o mandato que nos foi conferido. E podem crer que 

esta forma de estar é um rastilho que contribui para a intolerância que por aí grassa. 

Nós que escolhemos viver aqui, somos a terra que temos. Não há, acreditem governo central que se substitua a esta realidade. 

Enquanto não compreendermos isto, somos uma presa fácil para aqueles que dividem os custos dos Quilómetros de Autoestrada 

pelo número de habitantes que servem, sendo naturalmente sempre os mesmos os sacrificados. 

E perante isto em vez de os sinos tocarem a rebate, como acontecia nas aldeias quando havia fogo, vamos tranquilamente puxando 

cada um para seu lado, demasiadas vezes, de acordo com jogos partidários de mais que duvidosa utilidade para a causa comum. Só 

a título de exemplo se o apoio financeiro que a Câmara de Mirandela deu às freguesias do Concelho e que mudou a sua autonomia 

e capacidade de intervir na qualidade de vida das populações, além de contribuir para melhorar a economia local, tem sido posto 

em prática pelo Executivo anterior, seria uma bandeira permanentemente desfraldada. Assim quanto menos se falar melhor. Esta 

atitude negativa é ilustrativa do que acabo de dizer. É uma atitude extremamente negativa, isto normalmente só acontece nestas 

Assembleias políticas, porque as pessoas têm a noção de que o que está bem está bem, o que está mal está mal e o que está bem é 

de louvar com a mesma intensidade com que se louva aquilo que está mal, ou se condena. 

Isto não invalida que considere as Autarquias, Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia o importante elo de proximidade de uma 

corrente do poder cada vez mais longe de nós. E que melhor palco para um debate sobre a vida do Concelho do que esta 

Assembleia. 

Deixo um desafio aos Senhores Deputados. Vão conhecer o Concelho, contactar com as pessoas, sentir para ter vontade de abraçar, 

conhecer para contribuir para resolver. Estou certo que isso enriqueceria o debate que aqui se trava, como enriqueceu a minha vida 

este contacto com as populações, que esta nomeação como Presidente de Junta trouxe à minha vida, muita riqueza e muitos 

ensinamentos. 

E por certo contribuiria para não se cometerem as injustiças que se cometem, julgando as pessoas e não as suas ações, numa 

balança de um só prato, onde só caiba aquilo que não se fez ou se fez menos bem. 

Apenas dois apelos: 

Que se estude a forma de uniformizar os preços das sepulturas perpétuas que são muito variáveis de freguesia para freguesia. Na 

Fradizela, por exemplo, são 400 euros, creio que há outras Freguesias nomeadamente, São Pedro Velho que é bem menos. 

Reforçar a posição que aqui defendeu o Carlos Pires, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro Velho, no sentido de se 

implantar um aterro no Concelho, para evitar longas deslocações, o que vai encarecer os custos das obras a realizar.” 

 

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

Gostava de dizer ao Senhor Deputado Manuel Figueira: meu querido amigo, não consigo rever esta Assembleia de forma alguma, 

no panorama dramático em que a colocou. A luta política faz parte da classe política que aqui está representada e não vi rasteiras de 

qualquer espécie neste plenário. Tenho visto debate político umas vezes mais elevado, outras menos, o que nem sempre agradada 

da mesma forma a todos, mas não posso estar de acordo com uma avaliação geral tão severa. As minhas desculpas por isso, mas 

tinha que lhe dizer. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Fradizela MANUEL FIGUEIRA (PS) fez uma interpelação à Mesa: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu posso estar ouvir mal e a pensar mal, mas tem sido recorrente, inclusivamente falou-se aqui em insultos e tem havido. Eu não 

atribuo as culpas disso a ninguém, eu falo apenas no funcionamento da Assembleia Municipal, mesmo hoje as pessoas dizem o que 

entendem. Na minha opinião aquilo que digo é só um objetivo, não está em causa a condução dos trabalhos, permitir ou fazer com 

que a Assembleia efetivamente seja mais produtiva, discuta mais os problemas. Eu estou aqui desde o início da legislatura e nunca 

estive metido nisto e eu posso dizer que muito raramente aqui se falou dos problemas do concelho, dos problemas estruturais do 

concelho, das atividades que permitem que nós estejamos aqui. Se o meu pai não fosse agricultor, se calhar eu não estava aqui e por 

aí fora. 

Nós temos um concelho e esta Assembleia pode dar contributos importantes, como o local privilegiado para discutir esse tipo de 

assuntos para que a vida no concelho seja diferente. Eu já falei várias vezes sobre isto, nós não temos uma cooperativa, não há 

solidariedade e não há um esforço coletivo que ajude o esforço individual. É a minha opinião. 

 

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

Obrigado Senhor Deputado, eu tenho que respeitar a sua opinião mas de facto estou certo de que aqui não se tem discutido outra 

coisa que não fossem os interesses do Município e até com muita responsabilidade. A prova provada é de que, também por mérito 

com certeza do Executivo e numa Assembleia onde não existe uma maioria da cor política do Executivo, a maior parte das questões 

foram ultrapassadas com muita facilidade. Como eu digo, mérito do Executivo, porque com certeza nesse campo trabalhou bem, 

mérito dos Senhores Deputados da Oposição que tiveram o bom senso de deixar passar algumas dessas questões. Mas são opiniões, 

o Senhor Deputado Manuel Figueira fica com a sua, eu, como Presidente desta Mesa ficarei com a minha. Vamos então prosseguir 

com o debate. 

 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Vou apenas fazer aqui algumas perguntas à Senhora Presidente de Câmara sobre um tema, que eu considero extremamente 

importante que é sobre o desenvolvimento. 

“Falando apenas em fatores de desenvolvimento, perguntava ao Executivo para que os mirandelenses possam retirar as suas 

conclusões, o seguinte: 

Há melhoria significativa da qualificação profissional das pessoas é visível? Não. Por isso é difícil empreender uma dinâmica de 

desenvolvimento económico que permita melhorar a produtividade e inovação. 

Fez-se algo sentido para facilitar a inserção no mercado de trabalho dos mais jovens? Não. 

O que se fez nos sistemas produtivos regionais, tanto na área industrial como na área comercial? Nada. 

Apostou-se no desenvolvimento de novas atividades principalmente de maior valor acrescentado? Não. 

Apostou-se na internacionalização das empresas locais? Não. Esperar que outros nos convidem para parcerias? Nunca. Temos que 

ser nós a ter essa iniciativa. 

Apostou-se de uma imagem de marca Mirandela? Não. 

O produto Mirandela será o melhor fator de convergência, o produto que vende todos os produtos. Clusters regionais e locais não 

nos faltam para se arrancar com a venda deste produto Mirandela O que se fez? Nada. 

O que se fez para facilitar a penetração noutros mercados? Nada. 

O que se fez de eventos nacionais e internacionais, como locais privilegiados e com um público-alvo significativo, onde se mostre 

o produto Mirandela. Nada. 

Apostou-se na melhoria e sistemas de transporte? Não. 

O que se fez das potencialidades que podem ser exploradas no aeródromo? Muito pouco. 

O que se fez na melhoria dos sistemas ambientais e de lazer? Nada. 

Estou a lembrar-me das serras das Lamas, dos Passos e do Franco; 

Estou a lembrar-me o que falta fazer nas matas virgens das freguesias da Bouça, Vale de Telhas e das Aguieiras; 

Estou a lembrar-me do quanto há a fazer no Quadraçal; 

Estou a lembrar-me do que não se fez para melhorar os acessos aos rios e das suas margens; 

Estou a lembrar-me do que não se fez para mostrar as riquezas endógenas do nosso território ao nível da promoção e divulgação 

junto de quem possui muito dinheiro para criar valor, emprego etc.; 

Não me lembro que se fizessem visitas guiadas destinadas aos grandes empresários deste País e quiçá estrangeiros, mostrando-lhes 

estas e outras potencialidades de Mirandela. Por exemplo: 

Os nossos rios, os nossos montes, as nossas matas, as nossas aldeias, os nossos produtos. 

O que se fez afinal durante quase 4 anos pelo progresso da nossa terra, do nosso povo, dos nossos empresários e dos nossos jovens? 

Uma mão cheia de nada. 

A propósito da citação do filósofo Aristóteles recordada pelo colega Agostinho Beça, queria também dizer-lhe que Aristóteles 

também afirmou que: “A base da sociedade é a justiça o julgamento constitui a ordem da sociedade, ora o julgamento é a 

aplicação da justiça”. Espero, pois, que o povo de Mirandela faça justiça em setembro. 

Finalmente o mesmo filósofo postulou o seguinte: “O sábio nunca diz o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. O ignorante 

afirma, o sábio dúvida e o sensato reflete”. Ora, eu como sensato que sou, estou a refletir se devo considerar como boas, as 

palavras ouvidas da parte do Senhor Deputado Agostinho Beça, porque ainda não esqueci o discurso acintoso aqui apresentado há 4 

anos atrás, aquando da tomada de posse, cujas palavras, foram exatamente o contrário do que afirmou hoje.” 

 

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

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

De facto as eleições estão aí à porta e devemo-nos congratular com esta Assembleia que está seriamente muito política e é sobre 

assuntos políticos que nos devemos debruçar, porque são assuntos políticos que tratam o desenvolvimento e o serviço às 

populações. 

Como dizia o Senhor Presidente da República: “Oposição, sempre”, também já li que a nível autárquico a Oposição só sobre temas 

estruturais ou fracionantes, de facto não sei se há temas estruturais aqui debatidos, como diz o Senhor Presidente de Junta Manuel 

Figueira, esses assuntos estruturais se calhar nunca foram aqui devidamente escalpelizados, mas não é a Bancada do PSD que tem 

a responsabilidade de conduzir os trabalhos, mas temos temas fracionantes e estes são políticos, porque foram alvo de campanha 

eleitoral nas últimas eleições e tendo em conta a intervenção do Senhor Deputado Agostinho Beça, onde fala de momentos difíceis 

que se aproximam e de maledicência, como de golpes palacianos, Senhor Deputado, eu sinceramente não percebo nada disto! 

De golpes palacianos, se nos quiser explicar, eu não percebo nada disto. Parece-me um ato de contrição, Senhor Deputado, uma 

espécie de pedido de desculpas ou de alarme, porque de facto para quem foi mestre nas últimas eleições, porque as ganhou, mas 

agora chegou a hora de prestar contas à população. 

Esta é que é a verdadeira hora, é a de prestar contas à população e de facto também são dores eleitorais, sentidas por uns durante 

muitos anos, mas que agora sentidas por vós e tendo em conta as intervenções da Bancada do PS, isto não está nada fácil para esse 

lado! 



(Ata n.º 04/2021 de 25 de junho) 

Pág. 17 de 48 

Senhora Presidente, depois da apresentação ou da reedição do livro do Dr. João Luís Teixeira um distinto autarca PS, pergunto-lhe 

se pagou os livros da reedição de João Luís Teixeira na sua última apresentação, comparativamente a outras apresentações de livros 

que não mereceram o cuidado devido da sua parte, como por ventura até algum enxovalhamento. 

Senhora Presidente, o carro móvel de saúde, que era um carro de esperança, que neste momento está ao serviço da propaganda 

política, passado três anos e meio de o ter anunciado! 

Agora vai fazer um inquérito à população para saber o impacto da Covid-19 na sua população?! Depois vai fazer um inquérito para 

saber realmente as reais necessidades de saúde da população?! Quer dizer, vai perguntar às pessoas o quê? Vai perguntar àqueles 

que nada padecem de doenças, de que cuidados precisam?! Falta-me saber se estes inquéritos não têm a sigla PS, porque é neste 

tempo que estamos a viver e muito lamento que um carro de saúde e da esperança seja usado neste período eleitoral, não para tratar 

da saúde da população idosa e desfavorecida, mas sim a favor de uma campanha eleitoral, que já começa mal e que tanto quanto 

sei, será apresentada possivelmente no próximo fim-de-semana pelo seu Secretário-Geral, julgo que em Vila Real, ou então não 

será candidata ainda. 

Sei também que vai ter umas jornadas parlamentares, porque é este PS que neste momento não tem palavra, que a palavra dada 

nem sempre é honrada e que agora, através de um carro de saúde, começa muito mal esta campanha eleitoral. Autos de consignação 

Senhora Presidente?! Valha-nos Deus! Onde é que está o outro caminho de velhos vícios, que esses já perderam eleições?! 

A derrocada do Lidl Senhora Presidente, sabe o que é que acontece com essas pessoas? É que foram criadas expetativas e elas 

sabem que têm as suas vidas suspensas e se virem os seus problemas resolvidos só com a justiça, a justiça do PS que trata em não 

resolver, jamais terão as suas vidas resolvidas, pese embora a delicadeza do problema a resolver. 

Senhora Presidente, de facto os candidatos depois de eleitos ficam como os políticos, porque deixam rapidamente de ser 

candidatos. 

Senhora Presidente, o Complexo Agro-Industrial do Nordeste?! O agenciamento económico?! Tanta propaganda fez, a auditoria 

Deloitte que a devia ter pago com meios pessoais, a comparticipação da Câmara Municipal no Hospital Terra Quente?! Que negou 

a municipalização da saúde, que é um problema pura e simplesmente ideológico. 

O que não fez pelo Hospital de Mirandela depois de nos retirarem dignidade à nascença, com a retirada da Maternidade de 

Mirandela a favor de outra que não tem as mesmas condições, agora na hora da morte uma família que tem de esperar cinco dias, 

pelo que aquele Senhor, que se pronunciou com responsabilidades na área, essas pessoas não nos interessam, porque deitam por 

terra qualquer política de coesão territorial. 

Senhora Presidente, o ginásio do Ginásio Clube Mirandelense, as instalações dos CCT, que negou o emprego ali criado, que de 

facto é um problema número 1 em Mirandela, a favor, quanto mais não seja das populações mais jovens. As obras da envolvente do 

Santuário de Nossa Senhora do Amparo que continuam por terminar, porque andou atrás, porque não têm casas de banho, que não 

nos dignifica em nada como cidade moderna, vanguardista e cosmopolita que queremos, porque andou ao sabor dos “Velhos do 

Restelo” e mais não digo, Senhora Presidente! Porque de facto está chegada a hora e aquilo que eu senti hoje na Bancada do PSD, 

são as dores de quem governa, que vai a eleições e está com medo de perder! E mais não digo, porque quem vai a eleições, à 

partida tem a eleição ganha, porque se prontificou a ir à luta, a tomar publicamente partido pelo seu concelho e não tem que ter 

problemas em ir a eleições. 

Agora há uma coisa, o povo é soberano. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal AGOSTINHO BEÇA (PS) solicitou a palavra para defesa da honra: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu não falei em votos palacianos, eu falei em jogos palacianos e se não o entende é um problema seu, eu poderei eventualmente 

explicar-lhe mais em pormenor, se assim o entender. Não lhe posso resolver de imediato, mas poderei explicar-lhe o que são jogos 

palacianos e por outro lado, os juízos são vocês que os fazem, como eu bem frisei, e ficarão com quem os faz. 

Apenas também para lembrar e que já o disse aqui mais do que uma vez, o meu discurso da Tomada de Posse ecoou na sala 

naquele dia, e no tempo, como se vê, estamos a quatro anos e ainda falam no meu discurso da Tomada de Posse, orgulho-me disso. 

Obrigado. 

E também como disse e muito bem, um camarada meu, só o mostrei a duas pessoas e esse meu camarada disse-me logo exatamente 

isso, as palavras são dele: “O teu discurso vai ecoar na sala e no tempo”. Também já tive oportunidade de dizer Senhor Deputado 

Paulo Pinto, que há um tempo para amar e um tempo para morrer e as coisas são feitas nos contextos em que têm de ser, eu não 

tenho que estar a pensar ou a agir rigorosamente da mesma maneira que naquele dia. Não estou é nada, mas nada mesmo, 

arrependido do que disse. 

 

---------- 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. 

Queria antes de mais, deixar aqui uma nota de registo, identificando a intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia da 

Fradizela Manuel Figueira que não conheço pessoalmente, mas que achei muito interessante, muito oportuno, lamentando até que 

o seu conteúdo não tivesse pautado todos estes quatro anos e queria aproveitar também para deixar um registo sobre o anúncio que 

a Mesa fez na última Assembleia Municipal sobre a minha ausência, sobre uma suposta falta injustificada. 

Dada a natureza, a delicadeza, a intimidade do assunto, eu não gastarei um adjetivo para classificar esse anúncio, mas não me 

dispensarei de deixar um registo que é um testemunho de estima, de respeito e de consideração por todos os Membros desta 

Assembleia Municipal de Mirandela, a quem tanto dei. Este testemunho consagra o seguinte: que é um voto, um voto de que, nunca 

em qualquer circunstância no dever que nos espera a todos, uns a mais que outros, nenhum de nós, nenhum de vós sofra no corpo a 

razões que me levaram a interromper a minha presença na Assembleia Municipal de Mirandela de 30 de abril. 
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E posto isto, passo a fazer a leitura de uma nota muito curta, sobre um caso que apresentei de uma Proposta, eu se volto hoje a este 

assunto que motivou a minha Proposta da criação de uma Comissão de Inquérito, nos termos do nosso Regimento, face à potencial 

gravidade daqueles factos que são bem conhecidos de todos e que foram propagados nas redes sociais, é porque o faço Senhor 

Presidente, com aquela consideração e respeito com que pautei sempre as minhas intervenções neste Órgão Autárquico, 

sublinhando até o facto de eu ter sido o seu antecessor. 

Como sabem, no início da última Sessão Ordinária, Vossa Excelência deu-me logo no início dessa Sessão, conta da sua decisão de 

arquivar essa minha Proposta e “sublinhou” até que haja algo de novo. Senhor Presidente, Senhores Deputados, é minha convicção 

de que Vossa Excelência devia ter convidado a Assembleia Municipal a pronunciar-se sobre o assunto, mas não o fez. É também 

minha convicção que a Assembleia Municipal de Mirandela podia ter reunido, podia ter discutido, podia ter debatido e até, 

eventualmente podia ter chegado à mesma decisão daquela que Vossa Excelência tomou, mas também não o fez. 

Ora, não o tendo feito, é-me permitido concluir com clareza e certeza de que esta Assembleia não cumpriu, nem usou a sua 

primeiríssima competência, que é a de fiscalizar o Executivo Municipal. 

Senhor Presidente, Senhores Deputados, por mim, Membro desta Assembleia Municipal, em que sempre cumpri o meu dever com 

lealdade e frontalidade, por mim também, como sempre fui defensor da dinâmica desta Assembleia, como das de todas as 

Assembleias Municipais, eu entendo, que fique muito claro, que perdemos uma boa oportunidade de demonstrar a força e a 

importância das nossas Assembleias no poder local democrático. Por mim, Senhor Presidente, criticando e discordando da sua 

decisão, mas aceitando-a, entendo que fiz o que tinha de ser feito, esperando que se no futuro, eu volto a sublinhar, como Vossa 

Excelência justificou o seu arquivamento, até haver algo de novo, se porventura não se venha a entender que melhor não teria sido, 

ouvir os Deputados desta Assembleia Municipal em tempo útil e oportuno. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Para encerrar a Sessão da parte da manhã, informar que estão esgotadas todas as intervenções e que a resposta a todas as questões 

colocadas por parte da Senhora Presidente ficará para a parte da tarde. 

Queria desejar a todos os Senhores Deputados um bom almoço, mas permitam-me particularmente desejar um agradável almoço ao 

Senhor Deputado Faustino Cunha, que hoje é aniversariante e não obstante o facto de ser aniversariante resolveu não usufruir do 

dia por inteiro para si, mas marcar presença nos trabalhos desta Assembleia Municipal, o que muito honra e dignifica, conciliando 

o seu aniversário com a sua responsabilidade como político eleito. 

Bem-haja, felicidades e um feliz aniversário para si, bom almoço para todos. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Vou iniciar a minha intervenção agradecendo à Fundação Salesiana pela cedência do espaço, aos nossos técnicos que estão aqui a 

trabalhar, aos Órgãos Municipais e também os colaboradores do som e da informática que têm estado presentes a dar apoio a esta 

Assembleia, também todos aqueles que contribuem para a limpeza do espaço, um agradecimento especial a todos. 

Relativamente às questões que foram colocadas, agradecer as questões uma vez que também é uma forma de esclarecer tudo aquilo 

que é solicitado, obviamente o período que passamos, não só pela pandemia que vivemos desde março do ano passado, mas 

também pelo período pré-eleitoral que vivemos, fazem com que este espaço seja também um palco de discursos mais ou manos 

inflamados e que temos que reservar aquilo que realmente importa, que são as pessoas, são os mirandelenses, é todo o concelho e é 

todo o trabalho que foi feito. 

Quanto à intervenção do Senhor Presidente da União de Freguesias de Franco e Vila Boa Paulo Pontes, dizer que de facto este 

ofício da Proteção Civil é sempre uma atividade que nós fazemos, as zonas de proteção, não sei ao concreto o que se passou nesta 

situação, mas de facto se houve engano e se houve um lapso na identificação do proprietário a tratando-se de um proprietário 

privado, tem que ser notificado o proprietário, caso ele não faça a limpeza tem que ser a Câmara Municipal a fazer e depois 

apresentar a conta ao proprietário. 

Vou tentar saber o que é que se passou neste caso concreto, o Senhor Presidente de Junta entregou-me no início da manhã aquilo 

que lhe foi enviado, mas de facto até à decisão não vai ser aplicada qualquer multa, uma vez que pode ter havido um lapso na 

identificação do proprietário do terreno, às vezes acontece, são exceções, mas pode acontecer e por isso peço desculpa, se foi esse o 

caso. 

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Agostinho Beça, tudo aquilo que falou, o valor da democracia, o respeito, a 

confiança, do bom senso em toda a campanha eleitoral, é óbvio que essa é a nossa caraterística e forma de estar na vida e também 

na política e por isso, com toda a dignidade enfrentaremos aquilo que for com os nossos projetos e os nossos objetivos para 

Mirandela e para todo o concelho. 

Quanto à intervenção da Senhora Deputada Eduarda Neiva, dizer que em relação ao convite da Diocese, não me compete a mim 

identificar as pessoas presentes ou ausentes, só no próprio local é que eu pude averiguar e portanto esse problema estará 

ultrapassado e aceito obviamente este lapso que houve relativamente aos convites. 

Relativamente aos agradecimentos que fez e à despedida que fez da Assembleia Municipal, dizer-lhe que foi com muito gosto que 

trabalhamos estes quatro anos, obviamente que nem sempre concordamos, mas também houve algumas situações em que 

concordamos, eu tenho a certeza que o nosso objetivo é partilhado, que é o bem-estar social e também a qualidade de vida. 

Lamento a questão de ter referido que havia aqui uma forma de pedir desculpa com os outros Executivos, não é assim, a verdade é 

que existe um passado, existe um presente e realmente vai existir um futuro e de facto há situações, como é natural e acontecem em 

todos os Executivos que vêm do passado e portanto, é sempre bom recordar aquilo que foi feito e aquilo que temos que resolver, 

problemas que vêm do passado, como é normal e natural em qualquer governação. 
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Dizer que, em relação à desqualificação dos trabalhadores, não sei bem a que casos se refere, houve até todos os processos de 

progressão, de mobilidade intercarreiras, foi dada a possibilidade a todos aqueles que exerciam essas competências, nunca nenhum 

trabalhador foi dispensado. Estamos até a promover muitas ações de formação para os nossos colaboradores, essa é uma das 

caraterísticas desta governação, até adotando práticas de formação profissional que não existiam nos anos anteriores e portanto, 

esta crítica que eu considero positiva, como um alerta, não me parece que seja assim, até porque sempre fui muito critica da forma 

como houve alguma gestão de recursos humanos, nomeadamente na formação profissional. 

Neste momento temos um serviço que é só de formação profissional, que o responsável é o Dr. João Fraga, que tem promovido 

muitas ações de formação profissional, adotando também o e-learning, que é uma forma de potenciar a formação profissional dos 

nossos trabalhadores. 

Relativamente ao meu chefe e mentor, não reconheço o Senhor Primeiro-Ministro como meu chefe, nem meu mentor, terei outros 

mentores, mas de facto o Senhor Primeiro-Ministro merece o meu respeito enquanto Primeiro-Ministro, enquanto militante do meu 

Partido, mas de facto não lhe reconheço essas caraterísticas, agradeço essa referência, mas não o considero assim. 

Quanto às chamadas individuais ao meu gabinete, não vou falar sequer sobre isso, porque acho que isso faz parte da rotina diária, 

eu vou ser Presidente da Câmara, como já disse aqui, até ao último dia e portanto não concebo que haja de alguma forma esta 

crítica que não consigo perceber o que é que eventualmente a Senhora Deputada saiba que eu possa não saber. Eu chamarei os 

Técnicos e todos os funcionários quando assim o entender e julgo que isso faz parte da rotina diária de qualquer organização das 

quais somos responsáveis, é falar com as pessoas, é trabalhar. 

Em relação aos apoios que foram dados, naturalmente que a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela é um parceiro estratégico, a 

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela colocou-nos algumas questões, que foram entretanto resolvidas, nomeadamente os 

Acordos que foram feitos até para a Unidade da Santa Casa da Misericórdia no Hospital Terra Quente e tudo fizemos para resolver 

alguns problemas com que se debatiam. Eu nunca achei que a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela fosse uma instituição da 

qual a Câmara Municipal não é parceira, somos parceiros, temos trabalhado ao longo do último ano de forma muito próxima, 

infelizmente por causa de problemas que surgiram e vamos estar sempre ao lado da Santa Casa para resolver os problemas desta 

instituição. 

Relativamente ao CLDS, posso-lhe também afirmar e partilhar com todos, que houve da parte da Santa Casa alguma intenção de 

não aceitar o CLDS, uma vez que havia vários problemas de gestão financeira do CLDS e portanto, não foi de todo uma decisão 

unilateral, mas foi uma decisão partilhada e portanto, aceito mas não entendo todas as questões que relacionou entre a Santa Casa 

da Misericórdia de Mirandela e a Câmara Municipal, até porque ao longo dos últimos praticamente quatro anos, sempre tivemos 

uma relação muito próxima, de interajuda, a Santa Casa sempre colaborou connosco nas refeições escolares, nas refeições até para 

a própria Proteção Civil e portanto, acho que esta referência à Santa Casa aqui na Assembleia Municipal não é de todo apropriada, 

uma vez que sempre houve uma excelente relação entre a Santa Casa da Misericórdia e a Câmara Municipal de Mirandela. 

Em relação àquilo que foi feito e que nada se fez, eu passarei também a responder a outras questões que mais à frente foram 

colocadas, uma vez que as duas intervenções vindas da mesma Bancada, posso responder em conjunto. 

Quanto à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frechas José Carlos Teixeira, eu faço um balanço muito 

positivo, contrariamente ao Senhor Presidente de Junta, destes quatro anos de mandato, foi feito aquilo que foi possível ser feito, 

obviamente que a taxa de execução cujas contas só o Senhor Presidente de Junta saberá, acabam por ser fruto também de algum 

mal-estar que o Senhor Presidente da Junta foi sentindo ao longo dos últimos quatro anos, que eu entendo e que poderão ter 

desencadeado em si alguma insatisfação, mas quem vai a Frechas, ao Cachão e a Vale da Sancha vê que houve obra feita, as obras 

e aquilo que se faz nunca o fazemos sozinhos, fazemos sempre com a ajuda de uma equipa, a equipa da Junta de Freguesia e com o 

apoio da Câmara Municipal, uma vez que sabe perfeitamente que houve ao longo dos últimos anos um esforço para fazer tudo 

aquilo que foi objeto de compromissos, até porque os projetos não foram elaborados por mim, nem pelo meu Partido, foram 

elaborados por aquele que era o nosso Partido, mas houve outro caminho e esse outro caminho foi essencialmente para as Juntas de 

Freguesia. 

Eu percebo que é o primeiro mandato do Senhor Presidente da Junta, não esteve noutros mandatos, provavelmente não tem termo 

de comparação, mas as Juntas de Freguesia e a coesão territorial nestes quatro anos têm uma projeção diferente e uma autonomia 

diferente daquilo que existia no passado, pelo menos é tudo aquilo que os nossos Presidentes de Junta que já estavam no passado, 

nos têm informado. 

Relativamente à Unidade Móvel de Saúde, a verdade é que a Unidade Móvel de Saúde apareceu na altura em que foi possível 

aparecer, trata-se de uma unidade onde tem profissionais e vai percorrer as Freguesias do concelho conforme está a fazer o 

Gabinete de Apoio ao Munícipe, através da sua Unidade Móvel. Como disse já em várias Assembleias Municipais, o mandato é de 

quatro anos e eu vou fazer exatamente todas as ações que estão previstas até ao último dia, de forma a não penalizar as populações, 

porque os Senhores Deputados que vêm aqui dizer que é eleitoralismo, qualquer coisa que se possa fazer é tudo eleitoralismo, nem 

que seja em prol das populações, o que acho que não é a forma de ataque e de crítica, mas deviam ficar satisfeitos por as coisas 

estarem a acontecer. 

A verdade é que a Unidade Móvel de Saúde está pronta desde dezembro, houve alguns contratempos, como todos sabem, mas não 

poderíamos deixar de o fazer, para prestar este serviço às populações. 

Em relação ao Cachão, o Senhor Presidente de Junta esteve presente numa reunião, em que estavam presentes, por 

videoconferência os advogados da população, o Dr. Paulo Praça da Resíduos do Nordeste e aquilo que é do conhecimento público, 

até porque já foi afirmado, uma das alternativas que está colocada em cima da mesa é uma instalação definitiva de lavagem e 

desinfeção dos veículos no parque ambiental, mas afastado das populações. Obviamente que esta solução trará custo acrescidos, 

mas é uma solução que passará entre a empresa Resíduos do Nordeste, a empresa concessionária da resíduos do Nordeste e o 

privado que alugou o pavilhão. 

Relativamente à intervenção do Senhor Presidente da União de Freguesias de Avantos e Romeu Bernardino Pereira, dizer que a 

Ação Social faz o seu trabalho no dia-a-dia, ou seja, vai identificando todas as situações de carência económica, não sei precisar se 

houve entrega de cabazes, julgo que não e tenho quase a certeza que não, até porque me comunicaram hoje de manhã, que o Senhor 

Presidente Bernardino Pereira terá estado no Setor de Ação Social e que foi informado que não houve qualquer entrega de cabazes 
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na União de Freguesias de Avantos e Romeu, por isso lamento a forma e o conteúdo com que se referiu a essa situação, mas dizer 

que, quando nós realmente somos confrontados com estas situações, lamentamos a forma como se refere ao trabalho diário que a 

Câmara Municipal exerce em todo o concelho. 

Quanto à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama, agradecemos a partilha que fez 

relativamente à Comissão Municipal da Floresta Contra Incêndios, é uma Comissão muito importante, até porque vão aprovando os 

Planos Municipais, tal como a Proposta do Plano de Fogo Controlado nos Baldios, vão sendo bastante importantes para o nosso 

trabalho. 

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado António Figueiredo, dizer que as suas preocupações são as nossas preocupações, 

acho que são as preocupações de todos aqueles que têm uma visão estratégica sobre a nossa região, o país e o mundo e concordo 

em absoluto com aquilo que disse da extrema-direita e deve-nos preocupar a todos, especialmente aos políticos, a forma como 

fazem, agem e ponderam sobre as situações. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Virgílio Tavares, dizer que, em relação à cultura e quando fala em motivação de 

escritores, o Departamento de Cultura tem feito apoios aos escritores, de acordo com aquilo que é solicitado, eu pedia-lhe que fosse 

um pouco mais concreto nas críticas que faz, sei que aquilo que é feito em relação aos projetos culturais tem sido sempre 

acompanhado pela Divisão de Cultura e portanto, relativamente aos livros publicados, todos aqueles que são considerados de 

interesse, uma vez que não há regulamento de apoio aos editores locais, ou aos escritores locais, julgo que havia de haver regras 

mais específicas e critérios mais objetivos, estamos a fazer esse esforço para que haja a aprovação de um regulamento nesse âmbito 

mas até agora, como foi no passado, os apoios são dados mediante os custos de produção, ou sendo uma edição da Câmara 

Municipal, como sabe há muito poucas, mas também quero-lhe dizer que gostava que fizesse chegar essa informação à Divisão de 

Cultura no sentido de avaliarmos as críticas que são feitas, porque de facto não conheço especificamente áquilo que o Senhor 

Deputado se está a referir. 

Relativamente às estradas municipais, obviamente que concordo com o Senhor Deputado, a rede de estradas está muito degradada, 

por isso é que fizemos projetos, estamos a contratar empreiteiros para criar em algumas estradas do concelho, posso-lhe dizer, o 

acesso às Múrias-Regodeiro no valor de 400 mil euros, a pavimentação do caminho municipal 10-64 acesso à Ribeirinha no valor 

de cerca de 100 mil euros, a beneficiação da Estrada Municipal a Rego de Vide no valor de 550 mil euros, e a pavimentação da 

Estrada Municipal 561 Alvites e Vale de Lagoa no valor de 400 mil euros, são quatro Estradas Municipais que muita falta fazem à 

rede viária municipal. Obviamente vão ficar a faltar algumas estradas, estas foram aquelas que foram estabelecidas como 

prioritárias, ficará a faltar a estrada de Vilar de Ouro e Vale da Sancha. 

Relativamente a outras Estradas Municipais de falamos de Estradas Nacionais, que são da competência da IP, relativamente às 

Estradas Municipais quer de ligação à Torre de Dona Chama, que precisa de um acerto do trajeto para evitar algumas curvas, 

obviamente que é um projeto que terá de ser executado, elaborado, previsto e orçamentado, porque neste momento as candidaturas 

a fundos comunitários não estão a financiar estradas. Houve tempos que financiaram estradas, saneamento, rede de abastecimento 

público de água, neste momento não há qualquer financiamento, pelo menos por enquanto, relativamente a estes setores. É 

previsível que o PO SEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos lance candidaturas 

relativamente ao saneamento e redes de abastecimento pública de água, nomeadamente eficiência no abastecimento público de 

água, mas para já todas as obras são feitas com o orçamento municipal, para já não existem fundos comunitários. Relativamente às 

estradas julgo que respondi às questões que foram colocadas. 

Quanto ao centro multiusos, de facto é uma necessidade da Câmara Municipal, está a ser elaborado um projeto para o centro 

multiusos, falou também do lixo no Cachão, julgo que já respondi anteriormente a quando da resposta ao Senhor Presidente de 

Junta de Frechas. 

Em relação à intervenção do Senhor Presidente da União de Freguesias de Freixeda e Vila Verde André Geraldo, dizer que a 

estrada da Trindade, de facto foram enviados todos os contributos da Assembleia Municipal para os órgãos competentes, como foi 

firmado aqui, é uma Estrada Municipal que é de acesso ao IP2 e o IC5, que faz de todo falta a este concelho, é uma estrada com 

muito trânsito e urge fazer esta qualificação. Relativamente às ruínas e limpeza de quintais de particulares, o ideal será 

contactarmos o Serviço Municipal de Proteção Civil, para que haja a notificação aos particulares. 

Relativamente à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Fradizela Manuel Figueira, dizer que partilho as 

palavras do Senhor Deputado Manuel Pavão, porque fez aqui uma referência muito positiva à intervenção, também concordo com 

tudo aquilo que foi dito, a atitude positiva nas Assembleias é de facto aquilo que nos distingue e não basta criticar, é preciso 

encontrar soluções e propostas que possam ser implementadas. 

Falou também nas questões agrícolas, julgo que temos de fazer um esforço coletivo para implementar soluções de apoio ao 

desenvolvimento da agricultura. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Humberto Cordeiro, as questões que foram colocadas todas elas foram respondidas por 

Vossa Excelência uma vez que quando se pergunta e se dá a resposta não se pergunta, uma vez que já sabe a resposta. Foi dizendo 

que se havia melhoria significativa da formação profissional das pessoas disse que não, eu julgo que sim, temos várias escolas de 

formação no concelho, temos centros de formação e portanto, a formação profissional das pessoas está realmente a trabalhar, não 

só pela Câmara Municipal com formação interna, mas também a formação profissional que é feita quer pelo IEFP, quer pelos 

vários centros de formação que existem no concelho, escolas e instituições privadas. 

Relativamente à área comercial e industrial, já falamos aqui várias vezes, tem sido dado apoio à Associação Comercial e Industrial 

de Mirandela e através desta, tal como os Relatórios da Atividades fazem crer, tem sido feito um esforço no sentido de apoiar, em 

tempos de pandemia, estas empresas. Quanto à internacionalização das empresas, nós já temos algumas empresas no concelho de 

Mirandela que estão a exportar, que até aumentaram a sua exportação. E relativamente à imagem, como sabe foi divulgado há 

relativamente pouco tempo aqui em Mirandela, Terras de Trás-os-Montes, a marca Mirandela faz parte dessa marca Terras-de-

Trás-os-Montes, consideramos que é um projeto supramunicipal que inclui os nove Municípios da CIM-TTM e juntos 

conseguiremos arranjar formas conjuntas de levar as nossas marcas lá para fora e internacionalizar o nosso mercado, como fazem 

outras regiões do país. Estes projetos supramunicipais são muito importantes, não só sob o ponto de vista das parcerias entre as 

empresas, mas também da quantidade de produtos, não só sob o ponto de vista competitivo, mas também para abastecimento de 
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grandes mercados. Este é um projeto que já está a ser elaborado há bastante tempo, foi apresentado há relativamente pouco tempo 

em Mirandela e faz desta marca Terras-de-Trás-os-Montes, que nos inclui naturalmente, tudo o que foi feito ao nível de eventos 

nacionais e internacionais e todas as potencialidades que temos, está também na marca da nossa região. 

Em relação às praias fluviais, considero que é uma crítica extremamente injusta, uma vez que nunca foi investido dinheiro nenhum 

na requalificação das praias fluviais, finalmente fez-se algum investimento nas praias fluviais, é um investimento financiado pelo 

PROVERE – Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos e é extremamente injusto vir aqui no dia 25 de junho 

dizer que estão ao abandono as praias fluviais. Relativamente ao Quadraçal, como sabe, não sei se não tem tomado atenção áquilo 

que vamos falando aqui. Relativamente à serra das Lamas de Orelhão, Franco e Passos, Serra de Santa Comba, obviamente que ali 

há um parque arqueológico em potência, com um grande potencial turístico, centrado num público-alvo muito restrito, são 

intervenções que não podem ser feitas de qualquer forma, são intervenções que têm de ser feitas de acordo com aquilo que os 

especialistas aconselham a fazer. 

Quando diz que nada se fez, é extremamente injusto, até porque muito se fez, muito se tem feito e muito se vai continuar a fazer e 

por isso, o povo fará a sua justiça em setembro. Temos muito orgulho naquilo que fizemos e vamos continuar a fazer pelas pessoas 

e pelos mirandelenses, apesar de na política a gratidão não existir e por isso não estou à espera que me elogie, obviamente, nem 

estamos à espera que faça elogios ao Executivo, nem áquilo que foi feito, mas muito do trabalho do Executivo, são trabalho o dos 

colaboradores da Câmara Municipal, que ao longo destes anos têm trabalhado para que seja uma realidade. 

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Paulo Pinto, eu recomendo, se posso e se me permite fazer, dar-lhe um conselho, 

tenha calma Senhor Deputado, acho que a forma como falou, ainda não estamos em discursos partidários e por isso aquilo que me 

parece é que nós não temos de ser agressivos na forma como falamos, temos de dizer a verdade. 

Quanto ao tema de termos de prestar contas à população, temos feito isso, temos prestado contas às populações e as contas são tão 

boas que obviamente coloca a Oposição nervosa, eu não entendo porquê, porque deviam ficar contentes por termos boas contas. 

Aliás, nós estávamos a pagar em 2017 a 193 dias, neste momento estamos a pagar a 60 dias a fornecedores. 

Relativamente à apresentação do livro do Dr. João Luís Teixeira, dizer que a Câmara Municipal não investiu nenhum dinheiro na 

publicação, fez a publicação do livro, como outros autores fizeram no Centro Cultural e por isso o dinheiro que foi investido foi 

para a preparação da apresentação, como foi feito com todos aqueles que fazem esse pedido à Câmara Municipal. 

Em relação à Unidade Móvel de Saúde, julgo que já foi respondida, relativamente à assinatura dos Autos de Consignação, como 

disse e volto a repetir, tudo aquilo que for feito e vai ser feito até ao último dia para bem dos mirandelenses, das pessoas e das 

acessibilidades. 

Quanto ao Polo Agro-Industrial do Nordeste, de facto a memória é muito curta e faz com que as pessoas se esqueçam um pouco 

daquilo que foi o passado quer da Assembleia Municipal das últimas décadas quando estavam aqui presentes, mas que o Executivo 

era da mesma cor e portanto, aí não havia problemas, agora é tudo um problema. 

Relativamente à venda de ações do Hospital Terra Quente, foi votado aqui na Assembleia Municipal, foram vendidas efetivamente 

as ações do Hospital Terra Quente, até porque nós estávamos a perder cada vez mais, com o aumento de capital que a empresa ai 

promovendo, a Câmara Municipal estava a ter cada vez menos percentagem nas ações, julgo que foi um bom negócio para a 

Câmara Municipal, concordando-se ou não a Câmara Municipal tinha uma percentagem das ações e tinha até o Presidente do 

Conselho de Administração, que eu nunca concordei, mas de facto acontecia assim. 

Quanto à questão do Ginásio Clube Mirandelense, sinceramente não percebi a questão que coloco, ou seja, o Ginásio Clube 

Mirandelense já tem um contrato, a Câmara Municipal já estava a pagar e manteve-se um contrato que existia julgo que desde 

setembro de 2017, a Câmara Municipal tem honrado os seus compromissos, em relação à questão das obras da envolvente do 

Santuário de Nossa Senhora do Amparo, as obras foram executadas daquilo que estava previsto, em algumas situações, aquilo que 

vemos da parte da Oposição é que as obras que foram realizadas foram apenas aquelas que estavam programadas, mas quando dá 

jeito já se diz que não foram feitas as obras que estavam programadas. 

Relativamente à questão de que o povo é soberano, não posso concordar mais, o povo é soberano e ditará o resultado das eleições 

autárquicas. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado José Manuel Pavão, de facto esta questão foi colocada ao Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, não a mim e por isso termino a minha intervenção. 

Ordem do Dia 

4 - Período da Ordem do Dia. 

4.1 - Apreciação da Informação da Senhora Presidente da Câmara, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 25.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, na sua atual redação. 
 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) fez uma interpelação à Mesa: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente, aqui no Ponto 6, Processos Judiciais e outros pendentes, de facto o Município tem 38 processos judiciais em 

que o Município é autor, é réu, é recorrente, é decorrido ou demandante. Senhora Presidente, eu fiquei estupefacto com esta 

Informação, está aqui um processo judicial que tem a ver com a Sociedade Mirandela XXI, isto ainda não está resolvido?! Depois 

de uma Reunião Extraordinária da Câmara Municipal o Senhor Vereador José Cunha ter dito que, se não há obra não há fatura, se 

não há fatura não há dívida. Sinceramente, Senhora Presidente, este documento aqui não anda e destes processos a Câmara 

Municipal só é autora em três processos, quer dizer que nos restantes 35 a Câmara Municipal é réu. Sinceramente Senhora 

Presidente, nós sabemos que a pandemia tem servido de desculpa para tudo, mas há de facto situações na Câmara Municipal de 
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Mirandela que não andam, eu sei que isto tem a ver com a justiça, mas também faz muito pouco para que os mirandelenses tomem 

conhecimento da situação em que se agrava este Município naquilo que tem a ver normalmente com os processos judiciais, porque 

de facto vão-nos tirando credibilidade ao longo do tempo. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

É uma pequena intervenção para que vejam que nós não andamos distraídos e não sei se alguém deu conta, porque isto é mesmo 

uma distração, mas aqui no início da Informação Escrita da Senhora Presidente que nos chegou, tem “Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de 30 de abril de 2021”, nós estamos a 25 de junho de 2021. 

 

---------- 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. 

Tenho estado a assistir hoje a uma certa análise do tempo que decorreu durante estes anos e também gostava de fazer uma 

consideração no que se refere às Informações da Senhora Presidente, porque há uma relação muito direta entre todo o trabalho 

desenvolvido neste ponto e o Organograma da Câmara Municipal e na minha opinião há alguma limitação que assim seja, na minha 

opinião claro. 

O que eu quero dizer é que, quando nós olhamos para este tema, nós começamos por perceber que o Ponto 1 é o Gabinete de Apoio 

à Presidente, mas depois entramos nos Pontos que têm a ver com aquele que é o objeto da minha intervenção, o Ponto 1.2 fala de 

cultura, turismo e saúde, aqui interessa-me o conceito de cultura e turismo, o turismo numa relação muito direta com a cultura e 

depois neste contexto, aparecem os Serviços da Biblioteca, os dias todos relacionados com os Serviços Educativos, os Eventos, o 

Património Museu, gestão de Recursos Culturais e depois tem o Turismo e a Ecoteca. 

Nós temos aqui uma relação de cultura e turismo e depois aparece-nos o Desporto e finalmente aparece a Educação. Quando eu 

olho para o Organograma da Câmara Municipal também acontece a mesma coisa, eu vou ler o Organograma da Câmara e numa das 

Divisões tenho a Educação e noutra Divisão completamente diferente tenho a Cultura. 

Relativamente à Educação, aparece-nos o Desporto, a Ação Social e Apoios Técnicos, relativamente à Cultura, vai-nos aparecer a 

Biblioteca, o Turismo, Eventos e esse género de coisas. Depois temos a Ação Social, ara bem, aqui é que eu gostava de centrar o 

meu pensamento, porque o Organograma da Câmara Municipal no fundo que, em que se refletem diretamente todas estas 

atividades que vêm neste Ponto, representa uma estrutura administrativa, que é, como é fácil de perceber, vertical e relativamente 

pouco circular. Mas quando nós estamos a falar deste mundo, da Ação Social, do Desporto e do Desenvolvimento Cultural, 

Turismo, eu acho que esta forma de organizar a Educação e a Cultura é uma forma que administrativamente é facilitada, mas não o 

é, na minha opinião, relativamente à população, à população que é objeto deste trabalho. 

O que eu quero dizer é que, Educação e Cultura não é uma maneira de falar que eu ache que é importante para os próximos tempos, 

é preciso acentuar o e, não pode ser Educação e Cultura, tem de ser Educação é Cultura, estas duas palavras têm a mesma origem, a 

origem da palavra educação e cultura é exatamente a mesma, nós vemos isso muito bem nas traduções que são feitas, alias, o 

Senhor Deputado Agostinho Beça referiu um livro que aconselhava e eu completava com outro, porque há um livro que é escrito 

por Platão, que se chama o “Banquete” e que vai completar e de que maneira aquele que foi proposto pelo Senhor Deputado 

Agostinho Beça, porque uma das coisas que acontece na literatura em Portugal, é que sempre que é necessário fazer uma tradução 

do grego e aparece a palavra paideia, o que acontece é que as pessoas que vão fazer a tradução, os grandes homens da literatura e 

das línguas clássicas, quando fazem a tradução da palavra paideia, nuns livros aparece a palavra cultura, noutros livros aparece a 

palavra educação. 

O que eu queria com isto dizer é que, há uma importância muito grande de estas duas palavras cada vez mais serem uma, isto é 

interessante porque no fundo, é exatamente o que eu tenho estado a pensar desde que estou na Assembleia e claro que, 

eventualmente não conseguirei ter aqui nenhum sucesso e continuarei a fazê-lo de forma particular, porque é o meu tema de vida, é 

um dos meus temas de vida, era o Organograma na minha opinião, este Organograma da Câmara devia evoluir, assim como o 

Organograma a nível nacional no mesmo contexto, devia evoluir para a construção de concelhos e de freguesias inteligentes e 

educadoras. 

É sobre esse tema que eu falei logo no início e a evolução não houve, também posso ser eu que estou errado, na interpretação 

daquilo que é importante para o nosso concelho, no entanto é o meu motivo de cidadão e continuá-lo-ei a fazê-lo durante a minha 

vida, porque gosto imenso deste tema. 

Quando a gente fala em inteligência, cidade inteligente, não estamos a falar de leitura de textos complicados, estamos sim, a gerar 

capacidades, porque para viver numa enorme quantidade de dados que estão constantemente a ser gerados todos os dias e em que a 

tecnologia começa a aparecer como uma esperança fundamental na vida das pessoas, ora, neste contexto da educação cultural, não 

existem também, como é geral falar-se, não existem grandes e pequenos lugares, grandes e pequenas povoações, existem pessoas 

que não podem perder o seu futuro e atenção, que eu considero isto mais importante de tudo, nem a sua identidade. 

Quando a cultura aparece tantas vezes ligada ao turismo, eu devo dizer que, um povo em que os seus cidadãos são culturalmente 

educados portanto, a educação e a cultura são a mesma palavra, esse povo é um povo que qualquer povo turista, qualquer 

movimento turístico gosta de visitar. A identidade é fundamental manter-se em todas estas evoluções, assim como na nossa terra, 

são as evoluções da nossa terra e é como eu disse ontem também nas Múrias, relativamente aos recursos, a valorização dos recursos 

e dos serviços são necessários às pessoas, portanto, a política local é extraordinariamente importante em todo este contexto. 

Eu gosto muito das palavras, há um pensamento que eu acho que é muito importante na nossa vida política, porque quando nós 

dizemos, as palavras fazem-nos pensar, quando nós dizemos que a política, que uma Câmara Municipal, que uma Junta de 

Freguesia são serviços públicos, eu não concordo, eu acho que falta aí no meio um determinante, falta aí no meio uma preposição, 

uma Câmara não é um serviço público, é um serviço do público e esta é a diferença que está, que eu acho que é importante e que 

deve ser interiorizada e valorizada, as palavras são muito interessantes portanto, eu no Organograma da Câmara gostaria de ver no 
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futuro próximo, a palavra cultura e educação estarem juntas, sem qualquer separação em termos de Divisões do Organograma, era 

isso que eu gostava de ver feito, porque a cultura e a educação, ensina-nos a viver com os tais respeitos e harmonias que todos 

temos aqui falado durante todo este dia. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Dizer que relativamente aos processos judiciais, a verdade é que concordo com o Senhor Deputado Paulo Pinto, dizendo que de 

facto a Câmara Municipal tem bastantes processos judiciais em curso, a grande maioria deles, obviamente reportam-se a situações 

já com alguns anos, não sei porque é que está estupefacto uma vez que tem estado na Assembleia Municipal durante estes últimos 

anos e portanto, a estupefação não faz parte do conhecimento, uma vez que muitos deles já vêm de há longos anos, a maioria dos 

quais são das Águas do Norte, com dívidas acumuladas do Município de Mirandela, que estão, alguns deles a aguardar julgamento, 

outros que foram colocados pelas Águas do Norte, por ausência de pagamentos, sobre a taxa FETA – Fundo de Equilíbrio 

Tarifário. 

Depois, muitos deles, inclusivamente aquele que fez referência, da Mirandela XXI, trata-se, como já foi informado aqui na 

Assembleia Municipal, de uma Parceria Público-Privada com um gabinete de arquitetura, em que são solicitados à Câmara 

Municipal mais de 500 mil euros de projetos que não existem na Câmara Municipal. Esta Parceria Público-Privada tinha como 

objetivo a execução do projeto e a construção, o processo já tem vários anos, mesmo antes do último mandato, já entrou em 

processo judicial, o valor é de 523 mil euros e de facto diz respeito a uma Parceria Público-Privada que a Câmara Municipal, à 

data, assinou com um gabinete de arquitetura, julgo que de Vila Real. 

A celeridade dos processos não dependem obviamente só da Câmara Municipal, temos vários processos judiciais, que afetam 

obviamente a credibilidade ao longo dos tempos, temos um que diz respeito a 22 Técnicos Superiores, de um procedimento 

concursal de 2009, que temos recorrido e que vamos continuar a recorrer para Instâncias superiores, defendendo os trabalhadores 

da Câmara Municipal. Estranho até que o Senhor Deputado Paulo Pinto venha trazer estes processos judiciais, que no seu global 

são de cerca de 11 milhões de euros de processos judiciais. 

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Virgílio Tavares, lamento o lapso, de facto foi um lapso do Gabinete de ter 

colocado Assembleia Municipal de 30 de abril, obviamente que é de junho de 2021. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Pedro Beato e os termos da cultura e educação e dos projetos educativos, terem uma 

relação direta com a cultura não posso concordar mais, tem havido uma ligação muito direta entre as Divisões da Cultura e da 

Educação, mas de facto pertencem a Unidades Orgânicas diferentes, apesar de terem muito projetos em conjunto e trabalharem em 

conjunto, a Educação está junta com o Desporto, obviamente que todas as Orgânicas que são aprovadas são discutíveis, na altura 

pareceu-nos ser a melhor solução, mas obviamente que há uma articulação muito grande entre os vários serviços e tudo ocorre com 

naturalidade, desde que as pessoas articulem os projetos e façam projetos conjuntos. 

 

4.2 - Prestação de Contas Consolidada – 2020 – Metropolitano Ligeiro de Mirandela S.A., Agro-Industrial do 

Nordeste, EIM, S.A e Resíduos do Nordeste EIM, S.A. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 21 de junho de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 - Aprovar a Prestação de Contas Consolidada – 2020 – Metropolitano Ligeiro de Mirandela, 

S.A., Agro-Industrial do Nordeste, EIM, S.A. e Resíduos do Nordeste, EIM, S.A.; 

2 - Submeter esta deliberação à apreciação da Assembleia Municipal.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) fez uma interpelação à Mesa: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

De facto este é um Ponto muito importante, que eu acho que durante este mandato temos vindo a dar relativamente pouco interesse, 

mas que assumo doravante, penso que no próximo mandato, porque de facto isto é o lado empresarial da Câmara Municipal de 

Mirandela e que tem sido muito poucas vezes aqui tratado. 

Estamos a falar do Metropolitano Ligeiro de Mirandela, que já não é mais Metro, já é “Quilometro Ligeiro de Mirandela”, porque 

deixou de ser um serviço híbrido, antes era ferroviário para rodoviário, agora é somente rodoviário e só não está extinto por causa 

do Plano do Vale do Tua. Sabemos perfeitamente que o material circulante já saiu de circulação, a Senhora Presidente na altura 

admitiu que não estava munida de toda a informação e depois vindo a acontecer o que é que aconteceu, este impasse na emissão da 

licença do operador privado, se calhar não teria encerrado a linha como encerrou. 

Também tivemos oportunidade na altura Senhora Presidente, de lhe dizer que acabou de dar um duro golpe no legado de José 

Gama, porque este Metropolitano Ligeiro de Mirandela, mais as suas estações emblemáticas, que deram tanta notoriedade a 

Mirandela ao nível da mobilidade e facto foi no seu Executivo e no seu mandato que conferiu duro golpe neste legado de José 

Gama. 

Sobre estas contas, as Contas Consolidadas, vamos retirar daqui a empresa Resíduos do Nordeste, porque essa está de vento em 

polpa, inclusive em época de pandemia cumpriu com o seu Plano de Investimentos, não tem, por conta da pandemia, qualquer tipo 

de constrangimento financeiro, portanto é uma empresa que está bem gerida, também não seria difícil, porque quando falta dinheiro 

aumentam-se as taxas do serviço prestado às populações, até porque é uma empresa que depois tem a capacidade de contratar e de 

concorrer a grandes fundos comunitários, também gostava de ser gestor dessa empresa, confesso, mas naquilo que tem a ver com o 

Metropolitano Ligeiro de Mirandela e o Complexo Agro-Industrial do Nordeste mais o Matadouro, eu faço mea culpa e julgo que 

no próximo mandato, é um compromisso que assumo, de dedicar outro tipo de atenção a estes assuntos, mais, até por uma questão 

ideológica, eu acho que onde está o Complexo Agro-Industrial do Nordeste, mais o Matadouro do Cachão, que agora futuramente, 

com a aprovação do Tribunal de Contas, terá o mesmo número fiscal, eu acho que as entidades públicas que têm responsabilidade 
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nestes equipamentos, não estão nada vocacionados para a gestão deste tipo de equipamentos. Eu acho que, poderá ser uma questão 

ideológica, se estivesse aqui a CDU diria já de sua justiça, mas temos de entregar estes espaços e estes equipamentos a equipas 

profissionais, sob pena de não vermos bem geridos os dinheiros públicos, porque cada vez que lá falta dinheiro é o dinheiro público 

que vai diminuir a dívida e depois o facto de não serem gestores profissionais, continuamos sem ver potenciado o objeto destas 

duas empresas. 

Sobre o Complexo Agro-Industrial do Nordeste, sabem que as Câmaras têm cada uma 49,10 %, aquilo confere 98,20 %, 1,80 % 

está conferido a várias empresas, salvo erro, são oito empresas com pequenas comparticipações que têm responsabilidade no 

Complexo Agro-Industrial do Nordeste, mas que pouco opinam ou participam, dada a sua margem. 

O Complexo Agro-Industrial do Nordeste, o seu objeto social tem a ver com a promoção de condições de fixação de empresas, 

através da venda ou arrendamento de espaços no Complexo Agro-Industrial do Nordeste, bem como a recuperação da sua 

participação no Matadouro Industrial do Cachão detida a 100 %, para dizer o quê? Tem-se lá fixado empresas? Não. Tem havido 

venda de imóveis? Não. Tem havido mais arrendamentos de imóveis ali existentes? Não. Pelo que sei até há dificuldade nas 

cobranças das rendas já contratadas, sob pena daquele espaço estar moribundo. 

No Matadouro Industrial do Cachão verifica-se um excessivo volume de dívidas a fornecedores, instituições de crédito e outros 

credores, ao ponto de hoje se encontrar em incumprimento face ao artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais, mas também 

devo dizer, nos cinco últimos exercícios o MIC tem tido exercícios positivos. 

Estamos aqui perante um grande esquema, vai haver uma nova organização económica nestes dois equipamentos, que estão à 

espera que o Tribunal de Contas aprove esta sua fusão, por si só não resolve, mas que aprove também um Plano de Revitalização 

do Cachão para se tornar no futuro, um novo polo tecnológico de apoio às fileiras agro-industrial e alimentar, concentrando um 

conjunto de serviços tecnológicos e de promoção de marcas e produtos locais, como espaço expositivo e associado aos fluxos 

turísticos do Vale do Tua. Se isto de facto acontecer, é uma coisa muito boa para a economia local, trará notoriedade para os nossos 

produtos, trará mais emprego e mais riqueza, pelo que reafirmo, no próximo mandato voltar a este tema, porque de facto estas 

empresas que aqui estamos a falar, há valores comerciais que têm que necessariamente ser tratados, sob pena dos dinheiros 

públicos e municipais andarem constantemente ao longo dos anos a financiar défices deficitários. 

Mais não digo, apenas para dizer que o Metropolitano Ligeiro de Mirandela está nas mãos do Plano de Mobilidade do Tua, que 

inclusive este ano, pela venda de travessas a um preço mais reduzido, do que as travessas foram compradas em tempos, ainda 

tornou mais inviável este tipo de equipamento, pelo que em relação ao Metro de Mirandela, que deixou de ser transporte híbrido 

para ser somente rodoviário, pergunto Senhora Presidente, ele vai parar por conta de quem? Da Câmara Municipal, ou por 

incumprimento da Refer no Protocolo que tem estabelecido com a Câmara Municipal de Mirandela? 

 

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

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Nós sabemos que estamos num Ponto que nós não somos os acionistas, esses exerceram o seu poder nas Assembleias que 

aprovaram as Contas, estamos apenas aqui, como Órgão Deliberativo, para tecer considerações sobre a Câmara estar lá investida e 

a orientação que está a dar ao seguimento dos negócios. 

A primeira conclusão que eu tiro e que está um pouco de acordo com o que foi dito pelo Senhor Deputado Paulo Pinto, é que as 

Câmaras não têm vocação para gerir empresas, é uma vergonha e portanto, devem sair o mais depressa possível da gestão das 

empresas. 

O Metropolitano Ligeiro de Mirandela, eu se fosse responsável da Câmara se calhar não dormia, porque os autocarros que andam aí 

a passear na cidade são de uma empresa falida e se houver algum problema, eu quero saber de quem é a responsabilidade. 

Quanto ao ex-libris de Trás-os-Montes, que foi o Complexo Agro-Industrial do Nordeste, a vergonha vem desde 1974, sempre se 

deixou avançar e neste momento nem gerir um matadouro são capazes. 

Eu discordo daquilo que disse o Senhor Deputado Paulo Pinto, quando disse que a Resíduos do Nordeste está de vento em polpa, 

meus amigos, se não formos capazes de inverter a situação, dentro de poucos anos estamos aqui outra vez a chorar a Resíduos do 

Nordeste como choramos o Cachão. 

Quando em 2003, no primeiro ano em que foi fundada a empresa Resíduos do Nordeste, recolheram-se 52.906 toneladas de 

resíduos, em 2020, quase 20 anos depois, recolheram-se 54.234 toneladas de resíduos, está estabilizado, porque os estudos que 

deram base à viabilização da Resíduos do Nordeste dizem: “De acordo com as previsões o volume de resíduos urbanos deverá 

aumentar cerca de 25 % entre 2005 e 2020” e depois: “Tendo em conta a utilização acrescida da reciclagem e da inceneração com a 

recuperação de energia, espera-se que as emissões líquidas de gases com efeitos de estufa, resultantes da gestão de resíduos 

urbanos diminuam consideravelmente até 2020”. Onde é que estão a diminuir?! Reparem, meus amigos, que neste momento e a 

quem puder é uma edição de cerca de 3 euros, da Fundação Francisco dos Santos, que tem as alterações climáticas e nestas 

alterações climáticas, só para falar um pouco muito rapidamente diz-se: “Se as emissões globais dos gases de efeito estufa não 

decrescerem 7,6 % por ano, de 2020 a 2030, o mundo irá perder a oportunidade de conseguir cumprir o objetivo de 1,5 c de 

aumento de aquecimento, 1,5 c é um aumento que submerge muitas cidades, fora as consequências que poderá ter. 

Queria terminar, dizendo apenas que não vale a pena dizer mais, os resultados que a Resíduos do Nordeste aqui apresenta são 

contabilísticos, basta mexer nos ativos e apresenta logo resultados, o que está aqui é que isto não está a andar para lado nenhum e 

tem de ser tomado em consideração, atenção faço um aviso muito sério ao acionista Câmara Municipal de Mirandela, deem aos 

privados o que os privados sabem fazer. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 
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Convém fazer aqui uma referência às Contas Consolidadas, dando nota de que as Contas Consolidadas estão equilibradas, tanto em 

termos de resultados, como em termos de balanço e por isso nós estamos com um resultado líquido de cerca de 1.419 milhões de 

euros, dentro dos resultados são contas equilibradas. 

De facto as duas intervenções salientaram duas empresas em que a Câmara Municipal participa, aliás três, a Resíduos do Nordeste, 

o Metropolitano Ligeiro de Mirandela e o Complexo Agro-Industrial do Nordeste juntamente com o Matadouro Industrial do 

Cachão, de referir que a consolidação fruto do Normativo teve o método de consolidação diferentes, ou seja, o método de 

consolidação integral e o método de equivalência patrimonial, o método de consolidação integral o Metropolitano Ligeiro de 

Mirandela por ter uma participação superior a 50 % na entidade controlada e o método de equivalência patrimonial a AIN, o MIC e 

a Resíduos do Nordeste. 

Toda a explicação é dada no documento da Prestação de Contas Consolidada, mas de forma resumida dizer que, o Metropolitano 

Ligeiro de Mirandela de facto não cumpre o artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais, não foi executado nenhum contrato 

programa nem com o Metropolitano Ligeiro de Mirandela, nem com o Complexo Agro-Industrial do Nordeste, nem com o 

Matadouro Industrial do Cachão e os resultados positivos também se deveram a contratos programa do passado que 

contrabalançavam os resultados negativos e no ano de 2020 foi só feita a cobertura de prejuízos. 

O Metropolitano Ligeiro de Mirandela continua com uma dívida à CP, como já referi, de 1.636.694,00 €, ou seja, esta é uma dívida 

que o Metropolitano Ligeiro de Mirandela tem desde o início, neste momento força das automotoras terem chegado ao seu limite 

de vida, pondo em causa a segurança das pessoas, o Metropolitano Ligeiro de Mirandela foi encerrado em tempo devido, evitando 

tragédias que poderiam ocorrer tanto na manutenção da linha, como na segurança das automotoras. 

O “duro golpe” que o Senhor Deputado Paulo Pinto fala, no legado do Dr. José Gama, julgo que se contrapõe com aquilo que tem 

sido ao longo dos anos toda a história do Metropolitano Ligeiro de Mirandela. O Metropolitano Ligeiro de Mirandela teve o seu 

auge quando tínhamos quatro automotoras, que não foram pagas mas circulavam, mas depois da tragédia dos dois acidentes que 

houve, com acidentes mortais tudo ficou suspenso e portanto, o Metropolitano Ligeiro de Mirandela fazia um trajeto pequeno com 

custos e com pouca manutenção relativamente ao próprio trajeto, as automotoras chegaram ao seu fim de vida uma vez que 

precisavam de um arranjo de 150 mil euros cada uma e consideramos não estarem reunidas as condições para que o Metropolitano 

suportasse esses custos. 

Neste momento, o Metropolitano Ligeiro de Mirandela é responsável pelos transportes urbanos, apesar dos autocarros que circulam 

serem propriedade da Câmara Municipal, a bilhética é receita do Metropolitano Ligeiro de Mirandela, fez recentemente concursos 

públicos para o transporte rodoviário assegurando os custos do transporte para fora do concelho de Mirandela. Esta é uma 

obrigação que o Metropolitano Ligeiro de Mirandela, através de uma Resolução de Conselho de Ministros, se comprometeu a 

assegurar o transporte ultrapassando os limites do concelho e que em contrapartida a CP faz pagamentos mensais, que acabam por 

ser anuais e que muitas vezes ultrapassam um ano, ultrapassando muitas vezes a dívida em mais de 200 mil euros ao Metropolitano 

Ligeiro de Mirandela, isso faz com que seja uma empresa com dificuldades, uma vez que tem três operadores de ferrovia, tem um 

técnico administrativo e dois condutores de autocarro. Isso faz com que o Metropolitano Ligeiro de Mirandela tenha 

responsabilidades sobre esses trabalhadores. 

É uma situação que já dura há bastantes anos, como todos sabem e que teria como resolução o sistema de mobilidade do Tua, ou 

seja, mesmo em termos de recursos humanos já houve contactos com o operador privado para que fossem transferidos para essa 

empresa os operadores de ferrovia, dado que a Câmara Municipal não tem lugares no quadro para trabalhadores da ferrovia. 

Dizer-se que, o Metropolitano Ligeiro de Mirandela é uma empresa que já está para encerrar há pelo menos 15 anos, praticamente 

desde que abriu, uma vez que é uma empresa insustentável, com custos de manutenção acrescidos e com dificuldades várias de 

operação na via e por isso estamos obviamente dependentes do Sistema de Mobilidade do Tua para resolução do problema do 

Metropolitano Ligeiro de Mirandela, tendo a Câmara Municipal que fazer vários adiantamentos para pagamentos de salários. 

Esta é uma questão que todos conhecem, todos têm acompanhado ao longo dos anos e que nos deve preocupar, uma vez que houve 

compromissos no passado de que o transporte diário era feito através do Metropolitano Ligeiro de Mirandela, a Câmara Municipal 

passam-se longos meses que está a pagar transporte rodoviário em táxis e autocarros para fora do concelho de Mirandela. Neste 

momento as contas com a CP estão equilibradas até janeiro de 2021, ou seja, pagaram o ano de 2020, sendo que estivemos dois 

meses parados, a CP não fez transferência desses dois meses, mas os salários tiveram de ser pagos e por isso teve um resultado 

negativo. 

A CP paga ao Metropolitano Ligeiro de Mirandela o transporte e assegurar a mobilidade quotidiana, o Metropolitano Ligeiro de 

Mirandela por força da pandemia suspendeu o transporte, porque como todos sabem durante o ano de 2020 houve dois meses que 

não fizemos transportes, mas os salários dos trabalhadores tiveram que ser pagos e por isso dizer que, houve um exercício negativo 

do Metropolitano Ligeiro de Mirandela de 90 mil euros e que a Câmara Municipal terá de fazer a cobertura dos prejuízos. 

Relativamente ao Complexo Agro-Indiustrial do Nordeste, estranho muito a forma como o Senhor Deputado Paulo Pinto abordou 

esta questão, não existe empresa nenhuma que queira localizar-se, pelo menos até há bem pouco tempo, com um Complexo 

ambientalmente muito degradado, com 5 mil toneladas de lixo, neste momento a situação está controlada relativamente ao lixo, 

mas estamos perante umas infraestruturas com décadas, o Matadouro tem custos operacionais superiores à sua rentabilidade, temos 

constantes avarias nos equipamentos e portanto, o custo de operação é muito superior à sua atividade. 

O Complexo Agro-Industrial do Nordeste é importante sob o ponto de vista do número de trabalhadores, neste momento temos 24 

trabalhadores no Matadouro Industrial do Cachão, é também um apoio à pecuária, uma vez que quando estivemos a trabalhar em 

equipas espelho por causa da Covid-19 o abate foi para metade, isso quis dizer que os nossos produtores teriam que abater para fora 

da região, tendo também impacto financeiro dos nossos produtores pecuários e também da parte comercial. 

O processo de fusão vai ser solução, faz parte da solução, é preciso fazer um programa de revitalização, mas é preciso apostar 

seriamente com um investimento que não pode ser só das Câmaras Municipais, tem de ser um investimento do Governo, para que 

se possam reabilitar estruturas muito antigas e danificadas. 

Neste momento o Matadouro Industrial do Cachão tem uma dívida que ultrapassa os 2 milhões de euros, chega quase aos 3 milhões 

de euros e as duas Câmaras estão a pagar o prejuízo que houve durante o ano de 2020, que orçou em 280 mil euros, para cobrir 
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prejuízos. Não houve contratos programa de financiamento quer da Câmara Municipal de Mirandela, quer da Câmara Municipal de 

Vila Flor. 

Em relação à questão da Refer, neste momento é a CP que está a ser o nosso interlocutor direto, isto já dentro do Plano de 

Mobilidade do Tua. 

Se as Câmaras têm competências para gerir um matadouro? Claramente que não, isto foi um assunto que as Câmaras ficaram já há 

largos anos com esta competência, quando a PEC – Industria de Produtos Pecuários saiu do nosso território, que era a empresa que 

tratava do Matadouro, essa sim com quadro técnicos capazes. Se aquele Matadouro é um Matadouro sob o ponte de vista rentável? 

Não, não é, nos custos operacionais são superiores aos proveitos e por isso não temos número de clientes e receitas suficientes. 

Dizer-se que o Matadouro deve encerrar, eu julgo que não, fez falta à região, faz falta aos produtores e sob o ponto de vista dos 

postos de trabalho, também é importante na nossa região. Por isso é uma situação que temos de acompanhar, temos que 

implementar um plano de revitalização e dinamizar com fundos estruturais o Complexo Agro-Industrial do Nordeste tal como versa 

no Plano de Revitalização que nós entregamos a todos os Senhores Deputados e Senhores Presidentes de Junta. 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

4.3 - Proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal e ao Mapa Anual Global de Recrutamento Autorizado de 2021. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 21 de junho de 2021, que se transcreve: 
 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 - Aprovar a Alteração ao Mapa de Pessoal e Mapa Anual Global de Recrutamento 

autorizado do ano de 2021; 

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

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Todos sabem que a minha opinião é de que não cabe a esta Assembleia Municipal aprovar ou desaprovar as movimentações de 

pessoal dentro da Câmara Municipal. Cabe-nos a nós aprovar as Contas e a gestão global. 

De maneira que, em relação a este Ponto, o meu propósito é de abstenção, não tenho nada que saber, não sei se na secção tal 

existem mais tantas pessoas ou menos tantas e são precisas outras, isso não me interessa nada. 

Agora, fico um pouco preocupado, pensativo e esta leitura fez-me lembrar um livrinho amarelo, também da Fundação Francisco 

dos Santos sobre jobs for the boys, porque eu vou ver estas movimentações e é quase tudo, tipo de recrutamento – procedimento 

concursal comum, sabem o que é o procedimento concursal comum? Contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, isto é, pessoas que ficaram interinamente a fazer uma função o tempo necessário para depois ficarem lá. É 

exatamente o que o livrinho boys for the jobs refere. Não sei se obriga à sigla da “seta” ou à sigla da “rosa”, mas que tem sigla, 

tem! 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) fez uma interpelação à Mesa: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Nós não somos contra que a Câmara Municipal faça a contratação de novos funcionários, que aumente o quadro do Mapa de 

Pessoal, se isso for correspondido a melhores resultados naquilo que tem a ver com o desenvolvimento e bem-estar das populações, 

só temos que bater palmas. 

O que verdadeiramente não acontece, é que não vemos a contratação de quadro de elevada qualificação e não vemos também, se 

bem que é o eleitorado que vai julgar isso, a melhoria significativa do bem-estar das nossas populações e do nosso 

desenvolvimento, se assim for, nós somos contra. Se for o contrário, nós somos a favor do emprego que se traduza em resultados a 

favor da qualificação de Mirandela no seu todo. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal RUI PACHECO (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Eu só queria fazer aqui uma ressalva, porque isto passou de um não assunto, uma coisa que não tinha importância nenhuma, passou 

de repente a uma coisa que nem devia ser aqui votada, porque era da gestão corrente do Município, a uma oportunidade política de 

fazer aqui um brilharete qualquer e de lançar aqui umas coisas complicadas para o público. 

De facto isto e concordo plenamente com o que disse o Senhor Deputado Paulo Pinto em off, é um não assunto, é uma questão da 

gestão da Câmara Municipal, uma questão de compor uma situação, ou de clarificar e regularizar uma situação, isso é claro e de 

repente passamos de um não assunto, para um assunto político só porque estamos em ano de eleições e é eleitoralismo. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

De facto concordo plenamente com o que disse o Senhor Deputado Rui Pacheco, isto era um não assunto e agora parece que 

passou a ser e vou fazer apenas uma recomendação, que já me apercebi por mais que uma vez, os Senhores Deputados do PSD 

parece que não leem os textos da documentação que lhes é entregue, se tivessem lido nem sequer tinham colocado aqui esta 

questão. Eu tenho a certeza de que a Senhora Presidente fará o esclarecimento devido sobre esta situação que, repito, parecia que 

era um não assunto. 
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---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

É um assunto, porque os Senhores Deputados do PS trouxeram o assunto, senão não era assunto e foi o representante dos 

Deputados Municipais do PS que trouxe o assunto à baila, porque se não ninguém trazia o assunto, porque o Senhor Deputado Rui 

Pacheco é o bem-falante da rádio que só diz asneiras. O Senhor é o grande Deputado do PS que só diz asneiras sobre licenciamento 

municipal. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal RUI PACHECO (PS) solicitou a palavra para defesa da honra: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu não percebo esta discussão, porque de facto não foi a Bancada do PS que trouxe isto para a baila, eu falei, se não estou em erro, 

em quarto neste assunto, o Senhor Deputado Agostinho Beça falou em quinto neste assunto, ou seja, nós respondemos a um assunto 

que vocês trouxeram, vocês, outros Deputados, quanto ao resto não merece qualquer tipo de consideração. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhores Deputados, este assunto teria de ser sempre um assunto, até porque o assunto vai ser votado e portanto tem de ser 

discutido. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Isto da política é muito complicado, por isso é que eu não consigo entender, isto de facto não era assunto, passou a ser assunto, mas 

se calhar passou a ser assunto porque alguma coisa isto terá por trás, foi disso que eu fiquei convencido, a partir do momento em 

que lhe é dada tanta importância, alguma coisa isto deve ter por trás, não sei o que é, não sei se é bom, se é mau, mas alguma coisa 

terá. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Dizer que se calhar este esclarecimento devia ter sido feito antes das inscrições e eu explico porquê, porque esta alteração ao Mapa 

de Pessoal e se vocês forem pesquisar o que é a medida Emprego Apoiado em Mercado Aberto e em que consiste, é “uma atividade 

profissional desenvolvida por pessoas com deficiência, incapacidade e capacidade de trabalho reduzida em postos de trabalho, em 

regime de trabalho emprego apoiado integrados na organização produtiva ou da prestação dos serviços dos trabalhadores sob 

condições especiais, designadamente sob a forma de enclaves”, ou seja, o objetivo é “proporcionar às pessoas com deficiência e 

incapacidade e capacidade de trabalho reduzida o exercício de uma atividade profissional e o desenvolvimento de competências 

pessoais, sociais e profissionais necessárias à sua integração, sempre que possível, em regime normal de trabalho”, ou seja, isto foi 

uma candidatura que a Câmara Municipal fez ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, para integração de dois deficientes 

com o contrato de trabalho por um ano, só que este contrato de trabalho obriga a ser um contrato de trabalho temporário, ou seja, 

faz com que o contrato tenha de ser autorizado no Quadro de Pessoal. 

Como a candidatura foi aprovada e o Quadro de Pessoal não tinha estas duas pessoas, independentemente Senhor Deputado Rui Sá, 

das filiações partidárias, porque essa das filiações partidárias aconteciam muito no passado e o Senhor Deputado tem bem 

experiência disso, por isso dizer-se que há de facto este esclarecimento de que são dois trabalhadores com deficiência que vão ser 

integrados com um contrato de trabalho por um ano, ao abrigo deste Emprego Apoiado em Mercado Aberto, é disto que se trata, é 

unicamente esta alteração que consta deste Quadro de Pessoal, que foi votado na Reunião de Câmara e que os Senhores Vereadores 

eleitos pelo PSD votaram naturalmente favorável, foi só uma correção daquilo que não tinha sido previsto, por causa de uma 

candidatura que a Câmara Municipal fez ao IEFP. Somente isso. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal RUI SÁ (PSD) solicitou a palavra para defesa da honra: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Senhor Presidente, a Senhora Presidente referiu-se à minha pessoa relativamente ao Ponto que estávamos a abordar e eu quero-lhe 

responder em defesa da minha honra. 

Eu hoje tinha por pretensão não fazer aqui qualquer intervenção, porque de facto as minhas intervenções incomodam muito a 

Senhora Presidente e a senhora Presidente como sabe que não tem argumentos, porque sabe que nos conhecemos muito bem um ao 

outro, não tem argumentos para o rebater, parte para a ofensa pessoal e eu, nesse capítulo, não lhe vou responder Senhora 

Presidente sabe, porque eu normalmente quando entro pelas portas saio pelas mesmas e mais não digo. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

O lapso foi meu de não ter explicado a situação antes da discussão, por isso eu pedi desculpa e gostaria de explicar os termos em 

que foi feita esta alteração ao Mapa de Pessoal, estamos a falar de assuntos muito sérios. O Senhor Deputado Rui Sá, como tem 

feito ao longo do dia todo, fez logo um comentário, em off, sobre a filiação partidária das duas pessoas que iam entrar para a 

Câmara Municipal. As duas pessoas não vão entrar para a Câmara, as duas pessoas são pessoas com determinadas deficiências, vão 

ter um contrato de trabalho por um ano ao abrigo deste Emprego Apoiado em Mercado Aberto, ou seja, não é preciso fazer sempre 

comentários depreciativos em relação a estas situações e aquilo que eu lhe solicitei foi que refletisse também um pouco sobre 

aquilo, não falei pessoalmente, nem ofendi ninguém, as pessoas é que devem refletir um pouco sobre aquilo que criticam nos 

outros, ou seja, já na Assembleia anterior eu disse que o Senhor Deputado estava a ver uma imagem ao espelho e cada vez mais 
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considero que é assim, ou seja, não faças aquilo que eu faço e portanto, estas situações e ameaças ultrapassam e muito a questão 

política e deixam-nos a todos numa situação de mal dizer, ou seja, o Senhor Deputado está constantemente com insinuações que 

não correspondem de todo à verdade. 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 51 votos a favor e quatro abstenções, 

aprovar a Alteração ao Mapa de Pessoal e Mapa Anual Global de Recrutamento autorizado do 

ano de 2021. 
 

4.4 – Proposta de Protocolo de constituição da segunda Equipa de Intervenção Permanente na Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários e Cruz Amarela de Mirandela. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 21 de junho de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 - Aprovar o Protocolo que regula as condições de contratação e funcionamento das equipas 

de intervenção permanente na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e 

Cruz Amarela de Mirandela, a celebrar entre a Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil, a Câmara Municipal e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários e Cruz Amarela de Mirandela; 

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

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Congratulamo-nos com a apresentação desta Proposta, esta Proposta tem coisas bem feitas e tem coisas mal feitas, eu perguntava à 

Bancada do PS se esta Proposta está bem feita, já que leem as Propostas todas apresentadas pelo Executivo. 

Pergunto à Mesa se esta Proposta está bem feita, naquilo que tem a ver com a sua redação, se é tudo verdadeiro? 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Naturalmente que, não sendo esta Proposta da origem da Mesa, tem que endossar naturalmente à Câmara. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Em relação a este Ponto que está em discussão, é evidente que eu apoio todas as formas que se possam gerar para desenvolver a 

segurança do território, mas há aqui uma questão que eu não consigo perceber, o que é que se pretende? Auxiliar os Bombeiros 

patrocinando os custos de mais uma equipa, ou pretende-se criar Bombeiros Municipais junto dos outros Bombeiros? Um corpo de 

Bombeiros Municipais? 

Se se pretende criar um corpo de Bombeiros Municipais, levanto as questões da gestão, estão imbuídos, estão inseridos num outro 

grupo de Bombeiros? Uns são da Câmara, outros são dos Bombeiros, de quem é a dependência hierárquica e a dependência 

funcional? 

E quando estiverem em teatro de guerra, a quem é que devem obedecer? Infelizmente nos incêndios de 2017 vimos muita coisa. 

Estes Bombeiros que vão agora inserir, têm outro nome, são Sapadores, parece que aos fins-de-semana não há problemas, só têm 

problemas nos dias úteis, aos fins-de-semana não trabalham! 

Isto parece-me, que já ouvi falar, uns vão para a Junta por um lado, outros vão por outro, não sei como é que é, mas é preciso muito 

cuidado com as dependências funcionais e as dependências hierárquicas e com a gestão, numa área tão sensível como é esta da 

segurança civil. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente a este contrato de contratação e funcionamento das equipas de intervenção permanente, neste mandato já foi 

constituída uma Equipa de Intervenção Permanente nos Bombeiros Voluntários de Torre de Dona Chama, é um Protocolo que foi 

remetido para todos em anexo, entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Município de Mirandela e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e Cruz Amarela de Mirandela. 

A Câmara Municipal suporta 50 % do vencimento destes cinco Operacionais e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil suporta os outros 50 % desta Equipa. São cinco Operacionais que estão disponíveis para o Corpo de Bombeiros, esta foi uma 

solicitação que foi feita pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e Cruz Amarela de Mirandela, pela urgência que 

têm em ter mais Operacionais de resposta imediata a todas as situações, temos uma Equipa que já tem alguns anos, temos uma 

Equipa que foi constituída na Torre de Dona Chama e portanto, aumenta a capacidade operacional de gestão, obviamente na tutela 

do Senhor Comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e Cruz Amarela de Mirandela, são cinco 

Operacionais, cinco Bombeiros que vão ficar integrados nesta Equipa de Intervenção Permanente, como o próprio nome indica é de 

intervenção e é permanente no Corpo da Bombeiros. 
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Acho que foi uma conquista para o Município, para o concelho, na salvaguarda de todos aqueles que cujos Bombeiros intervêm, 

por isso, na nossa opinião, julgo que será uma mais-valia tal como foi a da Torre de Dona Chama, esta segunda Equipa de 

Intervenção Permanente. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) fez uma interpelação à Mesa: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu só venho aqui para a elogiar, porque naquilo que tem a ver no combate aos incêndios de verão, se há esta constituição desta 

Equipa em parceria com outras Instituições de importante relevância na cidade, parabéns Senhora Presidente, porque as instituições 

vão ficar mais fortalecidas. 

O erro nesta Proposta, é que isto não tem nada de incentivos ao voluntariado, eles vão ser pagos. A Bancada do PSD lê as 

Propostas e não vamos dar importância áquilo que não tem importância. Porque a importância que vocês deram sempre foi na 

perspetiva do combate político. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu só gostava de pedir à Senhora Presidente o favor de esclarecer, uma vez que falou em permanência, é uma Equipa Permanente e 

como diz aqui que é só todos os dias úteis, eu não sei como é que é, é que de facto fora dos dias úteis não é permanência. Agora, 

que gera problemas de conflito equipas mistas a trabalhar sobre o mesmo Comando, gera, isso eu sei, já geri muita gente. Eu depois 

hei-de saber o que é que vai acontecer. Oxalá que se apoie e acho muito bem, vou votar favoravelmente, no sentido de se apoiar de 

alguma maneira a gestão dos Bombeiros. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Só para esclarecer este último ponto, esta já é uma segunda EIP, já existe uma Equipa de Intervenção Permanente, não causa 

qualquer conflito, ou seja, a Equipa de Intervenção Permanente veio dotar a Torre de Dona Chama da disponibilidade destes 

recursos humanos, como esta segunda Equipa de Intervenção permanente nos Bombeiros de Mirandela vai dotar e capacitar com 

mais recursos humanos, sem questões relacionadas com o conflito, porque de facto os Bombeiros trabalham como um só, uma 

família, já é assim com a outra Equipa de Intervenção Permanente, vai dotar e capacitar a nossa Associação de Bombeiros com 

mais uma Equipa de Intervenção Permanente, que a Câmara Municipal também vai suportar em 50 %. 

 

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

De uma vez por todas Senhores Deputados, não vamos deturpar aquilo que é a defesa da honra, o facto de um Deputado Municipal 

se referir a outro não está a ferir a honra, quando muito e se entenderem, podem fazer uma interpelação à Mesa, inclusivamente 

podem requerer alguma resposta a algum assunto que tenha ficado menos claro, agora, não vamos usar desse subterfúgio para 

entrar aqui num debate entre os Senhores Deputados. 

Os Senhores Deputados devem dirigir-se à Mesa sempre. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Não é defesa da honra, mas se me permitir um pequeno esclarecimento, parece que não ficou bem claro que a Equipa de 

Intervenção Permanente não significa 24 horas por dia, mas simplesmente que estão em permanência no Quartel naquele horário 

que lhes for atribuído. É isto e é assim que tem funcionado a outra Equipa de Intervenção Permanente que já existe nos Bombeiros 

de Mirandela, tal como a que existe nos Bombeiros da Torre de Dona Chama. 

Só mesmo para terminar esta questão, parece que o Senhor Deputado Paulo Pinto terá ficado muito incomodado por eu ter dito que 

não leu o anterior documento, porque ficou provado que não o terá lido, se não não tinham feito os comentários que fizeram. Não 

quero alimentar mais esta polémica. 

 

---------- O Senhor Secretário da Mesa da Assembleia Municipal JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA e o Senhor Deputado Municipal 

HUMBERTO CORDEIRO 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 53 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo que regula as 

condições de contratação e funcionamento das equipas de intervenção permanente na 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e Cruz Amarela de Mirandela, a celebrar 

entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Câmara Municipal e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e Cruz Amarela de Mirandela. 

 

4.5 - Modelo de Financiamento e Acordo de Financiamento/Aditamento ao Contrato Interadministrativo 

estabelecido entre o Município e a CIM-TTM. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 21 de junho de 2021, que se transcreve: 
 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 
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1 - Aprovar e submeter à Assembleia Municipal para autorização, nos termos da alínea k) do 

n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a celebração de 

aditamento ao Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências, celebrados, 

em 14/12/2016, entre a Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes e os 

Municípios de Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, 

Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais, relativo ao financiamento do exercício pela 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES das competências nela 

delegadas pelos referidos municípios, nos termos da minuta constante do Anexo II à 

presente proposta, como é o caso deste município, de acordo com o modelo e critérios de 

repartição descritos no Estudo constante do Anexo I à presente proposta; 

2 - Aprovar e submeter à Assembleia Municipal para autorização, nos termos do artigo 22.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, a despesa e compromissos plurianuais associados à celebração 

do contrato, pelo Município de Mirandela de aditamento ao Contratos Interadministrativos 

de Delegação de Competências, celebrados com a COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS 

TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES, relativo ao financiamento do exercício pela COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES das competências nela delegadas pelos 

referidos municípios suas competências enquanto autoridade de transportes, com 

repartição de encargos e compromissos plurianuais nos anos económicos 2022 a 2027, nos 

termos previstos no Anexo III à presente proposta; 

3 - Submeter à Assembleia Municipal a autorização, para efeitos da Norma de Contabilidade 

Pública 26 (NCP 26) do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas (SNC-AP), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Isto é o que melhor tem a política, que é prestar bons serviços à população, especialmente uma população em meio rural, que com o 

estabelecimento deste modelo de financiamento, vai poder haver transportes de forma regular no concelho de Mirandela e nos 

restantes sete, uma vez que na CIM-TTM só a Câmara Municipal de Bragança sai fora deste âmbito do Protocolo. 

Podia dizer que peca por tardio, mas não quero dizer isto, quero simplesmente dizer que vale mais tarde do que nunca e em boa 

hora a CIM-TTM tomou conta da mobilidade dos concelhos que a integram, a favor de uma população em meio rural, 

desfavorecida e a precisar dos melhores cuidados. Portanto, quer à Câmara Municipal de Mirandela, neste caso PS, mas também a 

outros Municípios PSD, eu dou os meus parabéns e estou ansioso para que este modelo de financiamento e este projeto esteja 

verdadeiramente no terreno, até porque já está em fase de concurso, já houve concurso público, pelos vistos vai haver operadores. 

Estou ansioso para que duma vez por todas exista um Plano de Mobilidade no concelho de Mirandela onde, quer os munícipes da 

cidade, quer os do meio rural, tenham igualdade de oportunidades para resolverem os seus problemas do dia-a-dia. 

O PSD dá os parabéns à Senhora Presidente da Câmara, não vejo a bancada do PS dar os parabéns à Senhora Presidente da 

Câmara. Falaram mais hoje, do que durante meses aqui nesta Assembleia Municipal. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Em relação a este Ponto, todos sabem da alegria que sinto ao poder tecer considerações sobre esta Proposta, durante anos levantei 

aqui a questão da falta de mobilidade e espero que isto vá para a frente, mas queria levantar umas questões. 

Uma delas é esta, não foi excluída a população residente na sede do concelho do Município, onde não está previsto o transporte 

urbano, nas sedes do Município não há transporte urbano, isto quer dizer que os autocarros que andam ai manhosos vão continuar? 

A outra questão é, todo este clausulado perece-me muito claro no que respeita à obrigatoriedade das Câmaras e vejo aqui pouco 

desenhado o controlo dos prestadores de serviços. Julgo que a CIM-TTM vai com certeza ter algo e alguns quilómetros mínimos 

que os prestadores vão ter que fazer, etc, etc. não vamos levantar questões parecidas com a do Novo Banco, em que depois só 

aparecem mais aumentos, mais aumentos e não aparecem responsabilidades exigidas aos prestadores. 

Espero que isto vá para a frente. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Em 2016 foi feito um Contrato Administrativo de transferência de competências no âmbito de transportes para a CIM-TTM, neste 

momento os critérios são a população servida e a produção quilométrica, a nível municipal vamos pagar os 45 %, aditamento do 

Contrato Interadministrativo, Intermunicipal e Regional 55 %, o que perfaz um total de cerca de 224 mil euros. 

A autorização de despesa veio à Assembleia Municipal, inicia em 2022 e termina cinco anos depois, em 2027. Esta era uma das 

premissas, os transportes que de facto tem sido levantado pelo Senhor Deputado Faustino Cunha, inclui também os transportes 

urbanos, ou seja, os transportes urbanos na cidade de Mirandela vão ter finalmente a designação de transportes urbanos, uma vez 

que aquilo que existe não é considerado, porque não foi registado à data, o sistema urbano de transportes. A competência própria da 

Autoridade de Transportes é neste momento desde 2016, a CIM-TTM, no entanto as Câmaras Municipais têm estado a dar 

compensações às empresas de transportes para que faça o transporte para a sede do concelho fora da época letiva, ou seja, durante o 

período de férias escolares. Sabemos que os transportes durante o período de férias são efetuados através de um concurso, que este 

ano já foi feito pela CIM-TTM e que os Municípios têm estado a assegurar o pagamento, porque não é rentável para as empresas de 
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transportes estas viagens e estes transportes no entanto, as Câmaras têm cada uma delas contribuído com compensações às 

empresas de transportes. 

Nós temos assegurado durante o período de férias estes transportes e a Câmara Municipal tem investido na mobilidade para a sede 

de concelho e entre as Freguesias. 

Este concurso da CIM.TTM, é um concurso que já estava preparado há algum tempo, foi aprovado, daí o adiamento da Reunião de 

Câmara, foi aprovado no Conselho Diretivo da CIM-TTM entre os Presidentes de Câmara para votarmos aqui na Assembleia 

Municipal, eu julgo que não ser uma mais-valia para o ano de 2022. 

 

---------- 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, 

conforme proposto: 

1 - Aprovar a autorização, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, da celebração de aditamento ao Contratos Interadministrativos 

de Delegação de Competências, celebrados, em 14/12/2016, entre a Comunidade 

Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes e os Municípios de Alfândega da Fé, Macedo 

de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais, 

relativo ao financiamento do exercício pela COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE 

TRÁS-OS-MONTES das competências nela delegadas pelos referidos municípios, nos termos 

da minuta constante do Anexo II à presente proposta, como é o caso deste município, de 

acordo com o modelo e critérios de repartição descritos no Estudo constante do Anexo I à 

presente proposta; 

2 - Aprovar a autorização, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 

da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, da despesa e 

compromissos plurianuais associados à celebração do contrato, pelo Município de 

Mirandela de aditamento ao Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências, 

celebrados com a COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES, relativo 

ao financiamento do exercício pela COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-

MONTES das competências nela delegadas pelos referidos municípios suas competências 

enquanto autoridade de transportes, com repartição de encargos e compromissos 

plurianuais nos anos económicos 2022 a 2027, nos termos previstos no Anexo III à presente 

proposta; 

3 - Aprovar a autorização, para efeitos da Norma de Contabilidade Pública 26 (NCP 26) do 

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), 

aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

A Bancada do PSD vota a favor desta proposta, porque só podia votar a favor desta proposta, uma vez que visa a melhoria da 

qualidade de vida das populações, em particular a do meio rural. Estamos perante uma proposta de âmbito intermunicipal, pelo que 

tem ainda muito mais força e muita responsabilização. 

Votamos a favor, porque não somos da política do “bota abaixo” e nem da “maledicência”. Não confundimos uma árvore com a 

floresta. 

 

4.6 - Proposta de Minuta de Protocolo de cedência de utilização dos Polidesportivos/Parques Infantis. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 21 de junho de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 - Aprovar a Minuta de Protocolo de Cedência de Utilização dos Polidesportivos/Parques 

Infantis; 

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

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente a este ponto, segundo entendi, a Senhora Presidente quer-nos dar uma prenda envenenada, ou seja, quer-nos dar 

despesa, quer-nos entregar os polidesportivos exatamente como estão. 

Vou fazer aqui uma cronologia do polidesportivo de Frechas, só para tentar enquadrar a minha intervenção. 

No dia 19 de junho de 2020, às 14:22h foi enviado um e-mail à Senhora Presidente, que passo a citar: “Venho por este meio dar 

conta do estado em que se encontra o polidesportivo de Frechas. É de lamentar o mau estado em que se encontra, que no meu 

entender está a colocar em perigo os utilizadores do espaço.” Nem resposta obtive do Executivo. Já é habitual. 



(Ata n.º 04/2021 de 25 de junho) 

Pág. 32 de 48 

No dia 5 de novembro de 2020, às 9:15h, recebi um e-mail com a estimativa orçamental dos 24 polidesportivos, que tem um valor 

orçamentado de 137.150,00 €. Depois respondi a esse e-mail com o seguinte: “Visto houve um agravamento das condições em que 

se encontrava o polidesportivo, devido ao vento forte que se fez sentir este fim-de-semana, a Junta de Freguesia deixa a sugestão de 

virem colocar sinalização que impeça a utilização deste espaço, (fotos em anexo). A Junta de Freguesia declina qualquer 

responsabilidade sobre esta matéria, visto que é património da Câmara Municipal.” Nem obtive resposta, nem foram colocar 

sinalética nenhuma. 

Na Assembleia de 30 de abril de 2021, questionei a Senhora Presidente sobre a requalificação dos polidesportivos e, desta feita, 

para fugir à regra, a Senhora Presidente respondeu-me. A resposta está na ata, na página 13 que passo a citar: “Quanto à questão 

das obras do polidesportivo, ainda é um valor bastante considerável. Estava a ver se conseguimos dotação orçamental para 

financiar.” Fim da citação. 

Estamos a falar de um valor de 137.150,00 €, que não conseguiu, mas conseguiu um montante idêntico para a realização de obras 

numa escola primária numa Junta de Freguesia. É isto que não entendo. Não tinha e de repente conseguiu ter. Gostava de ouvir 

alguma explicação. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Já fiscalizei parques infantis, na qualidade de Delegado no Instituto de Desporto em Bragança, depois quando se verificou a fusão 

entre o Instituto de Desporto mais o Instituto da Juventude, esta competência passou para a alçada da ASAE. 

Não quero influenciar ninguém, pelo contrário, quero é que os parques infantis do concelho estejam operacionais, estejam 

conservados, limpos e em segurança para um público-alvo que tem pouca apreciação do risco. 

Isto configura quadro penal. Conservar um parque infantil é da maior exigência. São tantos os requisitos, desde número de telefone, 

telefone mais próximo, telefone público, telefone de socorro… Uma simples aresta numa corda que a entidade proprietária ou 

gestora do parque infantil não identifique, mas que uma criança ali se lesione, configura um quadro penal de uma exigência 

incrível. 

Isto para dizer que é da maior seriedade saberem o que é que vão assinar. Se é de interesse vosso passar para a alçada da Junta de 

Freguesia a gestão destes equipamentos, porque a partir daí vão ter que fazer a conservação, a limpeza e manter níveis de segurança 

muito exigentes. 

Era o que faltava uma criança ir para um parque infantil para se divertir, encontrar ali também os seus amigos, sob pena de sair de 

lá lesionada e com mazelas que a possam limitar na sua vida futura. 

É da maior exigência. É aquilo que posso chamar à atenção, porque de facto isto não é a transferência de um simples equipamento. 

É a transferência de responsabilidades de uma exigência que põe todos à prova. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente a este ponto quero frisar que não vou votar favoravelmente, não é pelo receio de eventualmente assumirmos a 

responsabilidade da gestão, mas é pelo facto de assumirmos os parques no estado atual em que estão, que é competência da Câmara 

mantê-lo, tratá-lo, mas que nós vamos assumindo a responsabilidade no dia-a-dia de fazer esse trabalho. Contudo, não tenho 12 ou 

13 mil euros para investir num parque para voltar a ficar operacional. Portanto, não posso concordar com um protocolo desta 

natureza. 

Defendo, sim, que a gestão destes equipamentos passe para a nossa responsabilidade, porque somos nós o grau de proximidade que 

temos mais perto das pessoas para fazer esta gestão, não podemos é assumir logo à partida um projeto que tem um encargo desta 

natureza sem qualquer compensação financeira. 

Se foi feito um levantamento connosco há poucos meses, causa-me alguma estranheza que andado até, da minha parte, a insistir na 

Assembleia Municipal e até nas Comissões do Desporto, que isto passasse para o nosso lado e havia a sensibilidade de alguma 

maneira sermos compensados financeiramente, se possa agora propor um protocolo nestes termos e nestas condições. 

Não vou acompanhá-lo, não o voto favoravelmente e quero também frisar que a partir do dia 01 de julho iremos declinar qualquer 

responsabilidade dentro daquele espaço e dentro daquele polidesportivo que se venha a verificar, dando conta disso à Autoridade 

para a Segurança Alimentar e Económica, para ficarem cientes de que efetivamente o Município não quer resolver este problema, 

porque se o quisesse teria que ter feito algo que eras importante, era discutir este protocolo connosco antes de o trazer à Assembleia 

Municipal. Isso tinha sido de bom-tom, distribuí-lo previamente, falar connosco primeiro, discuti-lo caso a caso, acho que faria 

todo o sentido que assim fosse e, depois, trazê-lo à Assembleia para que fosse votado por toda a gente. 

Portanto, não posso estar satisfeito com isto e daí a minha posição é no sentido de não o acompanhar favoravelmente. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Dizer que aquilo que está em aprovação ou em discussão é a Proposta de Minuta de Protocolo de Cedência de Utilização dos 

Polidesportivos/Parques Infantis, ou seja, o que está em causa não é a assinatura de cada Presidente de Junta de Freguesia, o que 

está em causa é que todos aqueles que queiram ter esta competência podem visar este protocolo de cedência. O que estamos a 

aprovar é a minuta do protocolo. 

Este Protocolo de Cedência de Utilização dos Polidesportivos ou Parques Infantis à Junta de Freguesia ou União de Freguesias diz 

respeito a situações que poderão vir a acontecer, algumas Juntas de Freguesia já se mostraram disponíveis para fazer a assinatura 

deste protocolo. 

No entanto, em relação aos polidesportivos, como todos sabem, foi feito um diagnóstico pela equipa de desporto de todos os 

polidesportivos e a alteração orçamental que fizemos tem cabimento para fazermos estas obras em todos os polidesportivos. Os 
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Senhores e as Senhoras Presidentes de Junta de Freguesia e União de Freguesias que queriam assinar o protocolo podem fazê-lo 

depois das obras estarem realizadas. 

Este protocolo vem na sequência dos protocolos que foram feitos em escolas primárias, que passaram para gestão das Juntas de 

Freguesia ou para associações culturais e recreativas de cada uma das Juntas de Freguesia e todos nós consideramos que o facto de 

estar sob a tutela e sob a gestão da Junta de Freguesia tem maior cariz de proximidade e até para a manutenção de algumas 

situações que podem ser resolvidas na hora. 

Não se trata de impor esta solução, esta proposta é para propor a minuta de protocolo para poder ser celebrado com algumas Juntas 

de Freguesia, ou seja, aquilo que está em causa não é a concordância das Juntas de Freguesia, obviamente que só assinará, porque 

também é preciso que se diga que algumas escolas primárias ainda estão na tutela da Câmara Municipal, portanto, só os Presidentes 

de Junta que aceitaram ficar com a gestão das escolas é que estão a fazê-lo. Isto dá a possibilidade daqueles que queiram ficar na 

tutela dos parques infantis ou dos polidesportivos, dependendo das condições em que são entregues, fiquem com a tutela. Caso não 

queiram, obviamente não assinam este protocolo. 

Consideramos que teremos todas as condições para o cumprir, caso a caso, Freguesia a Freguesia e conforme as condições de cada 

polidesportivo ou parque infantil. 

Como disse, depois do levantamento feito dos polidesportivos, e é bom que se diga que não foi nos últimos três anos, há pelo 

menos 10 anos que muitos nunca tiveram manutenção, isto também é fruto de que a Câmara Municipal não consegue chegar a todo 

o lado para fazer estes trabalhos de manutenção. Portanto, esta possibilidade da Junta de Freguesia poder, de alguma forma, manter 

estes parques infantis ou polidesportivos, julgo que é uma mais-valia. 

Assim, colocamos à vossa disposição esta decisão da aprovação da Proposta de Minuta de Protocolo. 

 

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

Senhora Presidente, se me permite, é claro que todos entendemos que o que está aqui a ser proposto é uma minuta de protocolo. A 

minha pergunta é a seguinte: mas é ou não é um protocolo rígido…? Obriga os Presidentes de Junta aceitarem ou recusarem. Não 

houve conversação com os Presidentes de Junta sobre a possibilidade de alterações desse protocolo? 

Estou a dizer isto, até porque, como muitas vezes penso que os Presidentes de Junta não se devem imiscuir-se nos assuntos que não 

lhes dizem respeito, ora aqui também, acho que nós, Deputados Municipais, estando um pouco a leste do que se passa, devemos 

deixar para os Srs. Presidentes a devida apreciação e/ou, a falta de discussão para a elaboração desta minuta. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Tudo aquilo que está na minuta tem várias cláusulas, só assina o protocolo quem achar que tem condições para o executar. Foi até 

sugerido por alguns Presidentes de Junta que seria bom fazerem eles a manutenção destes equipamentos, alguns até são novos, 

podendo as Juntas ou Uniões de Freguesia ficar a gerir estes equipamentos ou não, conforme o caso. 

O que se pode dizer é que está em discussão, temos boas experiências de Juntas de Freguesia a gerir escolas primárias e espaços 

que são municipais que juntamente com as Juntas de Freguesia conseguimos fazer mais, fazer melhor e se calhar com menos 

impacto financeiro e, por isso, queremos também dar essa possibilidade relativamente aos polidesportivos e parques infantis, se for 

essa a vontade do Presidente ou da Presidente de Junta de Freguesia ou União de Freguesias. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal VIRGÍLIO TAVARES (CDS/PP) fez uma interpelação à Mesa: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Gostava que a Senhora Presidente, através do Senhor Presidente da Assembleia, me esclarecesse se efetivamente este protocolo 

deve ser assinado caso a caso e se não deveria ter já sido discutido caso a caso, porque parece-me, pelo ponto 2, 3 e 4 da cláusula 

6.ª - gostava que me esclarecesse se é ou não - um encargo para as Juntas de Freguesia, porque refere: “É obrigação da Junta de 

Freguesia/União requerer, custear, obter e manter em vigor todas as licenças e autorizações necessárias ao exercício do presente 

protocolo (…). Quaisquer obras de conservação ou beneficiação serão sempre executadas por conta da Junta de Freguesia/União 

e carecem de autorização prévia do Município. Finda a ocupação, a Junta de Freguesia/União não terá direito a qualquer 

indemnização ou compensação (…).” 

Senhora Presidente, não acha que neste articulado é mesmo diretamente mandar para as Juntas de Freguesia uma maior 

responsabilização sem qualquer contrapartida? 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Só assinará este protocolo quem considerar ter condições para assinar este protocolo de cedência, ou seja, aquilo que pretendemos é 

aprovar a minuta. Será assinado, como aconteceu com as escolas primárias, sempre que o Senhor ou Senhora Presidente de Junta 

ou União de Freguesias pretender ficar com a gestão dos polidesportivos ou parques infantis. 

 

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

Penso que ficamos esclarecidos, não há dúvida de que é uma opção de cada Presidente de Junta assinar ou não. A verdade é que há 

aqui uma orientação que não pode ser alterada. Era a questão que colocava há pouco, nomeadamente em relação à 

responsabilidade, que o Senhor Deputado Paulo Pinto falou e outros, que passa para as Juntas de Freguesia, em caso de acidentes, 

etc. 

Se, por um lado, há opção do Presidente da Junta assinar ou não, em relação aos moldes não há, pois a minuta não foi discutida 

pelas partes. 
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---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Obviamente que uma minuta de protocolo não pode ser adequada a cada Junta de Freguesia. A minuta de protocolo é uma minuta 

que vamos assinar e que cada Presidente de Junta fica com a liberdade de assinar com a Câmara Municipal esta transferência de 

competências. Ou seja, não é imposto a nenhum Presidente de Junta de Freguesia ou União de Freguesias a assinatura do protocolo. 

Isto não acontece, por exemplo, com o Governo na questão da descentralização de competências que somos obrigados a aceitar as 

competências a partir, por exemplo de janeiro de 2022 das competências da Ação Social. 

Só estamos aqui a aprovar a minuta do protocolo. Caso as Juntas ou Uniões de Freguesia queriam ficar a gerir aquele espaço 

podem assinar este protocolo e ficar a gerir ou polidesportivos ou parques infantis, caso seja a sua vontade. Caso não seja a sua 

vontade, a Câmara Municipal mantém a sua gestão, como é feito até aqui. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Aqui a grande diferença que a Senhora Presidente tem que dizer é o seguinte: se a competência do Estado, se a Câmara até à data 

não a exerce, o Estado tem exercido essa competência. Aquilo que tem acontecido nos polidesportivos é o contrário. As Juntas não 

têm na competência e têm feito a manutenção até aqui e se não a quisermos fazer daqui para a frente, pergunto como é que a 

Câmara vai resolver o problema, como não o tem feito até hoje. 

Esta tabela que partilho convosco, o caso só do polidesportivo da minha Freguesia tem um orçamento de 7.600,00 € para 

reparações e nesta tabela estão também os polidesportivos das Freguesias do concelho. 

Eu posso aceitar o protocolo onde diz: “Receber no estado em que o mesmo se encontra”? Logo à partida, tenho um encargo de 

7.600,00 € só para o polidesportivo e mais 12.00,00 € para o parque infantil. 

É completamente diferente vir aqui dizer que eu tenho de ficar com isto se quero. E se eu não quiser? A Câmara vai continuar a 

fazer aquilo que tem feito até hoje, que é não fazer lá nada? 

Esta é que é a questão, Senhora Presidente. 

Aquilo que eu acho que era importante ter feito era tê-lo discutido primeiro connosco. Se o queria fazer de uma forma individual, 

fazia-o, se o queria fazer numa reunião coletiva, como às vezes faziam, podíamo-lo ter feito. Não desta forma. Não vou assinar um 

protocolo que diz logo na “cabeça”: “no estado em que o mesmo se encontra”. 

O desafio que faço é este: a partir do dia 01 de julho, a Câmara vai continuar a fazer o que tem feito até hoje, que é nada? Ou então 

vai assumir a responsabilidade e fazer a gestão do espaço? A melhor gestão tem que ser nossa, mas não é receber o equipamento no 

estado em que ele está. 

Portanto, se fizeram o levantamento destas necessidades connosco, eles estão orçamentadas, então o melhor que fazia era endereçar 

o envelope financeiro a cada Freguesia, logo à cabeça, à acompanhar este protocolo e não isto. 

Não estamos a ter uma discussão séria, estamos a ter uma discussão “quem quer, quer, quem não quer, não assina”. E se não 

assinar? Quem é que vai fazer a gestão daqui para a frente? 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Desde já adianto que irei votar contra o protocolo. Não me foi pedida qualquer satisfação nem qualquer opinião, portanto, irei votar 

contra. Mas, mais uma vez, estou muito confundido. Peço desculpa, sou assim. É que, ainda esta semana, recebi da parte da 

Câmara Municipal, recebo todos os meses, tanto é que no Franco um dia cheguei lá e arranquei o parque infantil, desativei o parque 

infantil, e continuo a receber em relação a Vila Boa, todos os meses, uma carta do Município a apelar para observar as falhas que 

poderão existir no parque infantil, que são sujeitas a coimas, etc. 

Afinal, neste momento, os parques infantis são da Câmara e as Juntas de Freguesia é que recebem as cartas para ter o cuidado de 

fazer a sua manutenção? 

Relativamente ao polidesportivo do Franco, acho que existem algumas confusões, desde há 10, 15, 20 anos ando a apelar para a 

requalificação do polidesportivo, portanto, não vou assinar um protocolo para o qual não me é dada qualquer resposta em termos 

objetivos daquilo que me vai acontecer. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

A gestão dos parques infantis e dos polidesportivos é e tem sido ao longo das últimas décadas da Câmara Municipal. O 

polidesportivo do Franco é propriedade da Junta de Freguesia, segundo informações técnicas, ou seja, o polidesportivo, apesar de 

ter sido feito o diagnóstico e pedidos orçamentos para saber quanto é que custa, aliás, o quadro que passou o Senhor Presidente de 

Junta de Cedães foi um quadro que foi feito com base num levantamento que foi feito de todos os polidesportivos do concelho, que 

fora construídos há vários anos ao abrigo de um programa de incentivo e que a maioria ficou sem manutenção. 

Portanto, alguns Presidentes de Junta têm vindo a alertar efetivamente que a gestão dos parques infantis e dos polidesportivos 

deveria ser protocolada com as Juntas de Freguesia, sempre que depois de efetuadas as obras de qualificação desses mesmos 

equipamentos. Isso quer dizer que vamos aprovar a minuta de protocolo da passagem da gestão. No entanto, só serão assinados 

caso haja concordância de cada Presidente de Junta ou União de Freguesias. 

Portanto, não há obrigação legal, aquilo que existe é que têm sido construídos alguns parques infantis novos que podem, caso seja 

do interesse dos Senhores Presidentes, ficar com a gestão do parque, caso não seja do interesse, a Câmara Municipal manterá a 

gestão. 
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As obras dos polidesportivos vão ser realizadas pela Câmara Municipal, por isso é que afetamos esta rubrica orçamental e fizemos 

esta alteração orçamental para que seja realizado e efetuado pela Câmara. 

Quanto às cartas que recebem, são cartas que são feitas pelos Serviços Técnicos relativamente às condições de segurança. Todos 

aqueles que não têm condições de segurança têm que ser removidos, colocados outros e feita a reabilitação. São da Câmara 

Municipal e vão continuar a ser, caso não seja essa a intenção do Senhor ou da Senhora Presidente de Junta de Freguesia. 

As Juntas de Freguesia sempre receberam as cartas, por uma questão de informação ao Senhor Presidente de Junta de Freguesia, 

sempre que a tutela é da Câmara. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

O Senhor Presidente de Junta Paulo Pontes tem razão, porque somos notificados é para corrigir as irregularidades dos parques 

infantis. Se é da responsabilidade da Câmara, não faz sentido estar a notificar as Juntas de Freguesia para o fazer, no meu entender. 

Relativamente ainda aos polidesportivos, se bem se lembram, pelo menos o Senhor Vice-Presidente respondeu-me ao e-mail, a 

Junta de Freguesia propôs uma situação para pegar no polidesportivo mesmo no estado em que se encontrava. Rejeitaram essa 

proposta. Dois meses depois, danificou-se muito mais e agravou-se o orçamento, que foi novamente revisto, em mais 2.500,00 €. 

Há aqui má vontade da parte da Câmara, nessa altura não havia boa vontade de entregar o “monos” que tinham e agora parece que 

sim. 

Neste caso em concreto, para a Junta de Freguesia de Frechas, entregar-nos-iam uma despesa de 21.000,00 € + IVA. Acho que era 

uma quantia bastante significativa para a Junta de Freguesia. Como diz a Senhora Presidente, a Junta de Freguesia sozinha não faz 

nada, tem que ser em equipa, não sei porque é que agora está a empurra isto para a Junta de Freguesia. 

A outra questão que queria colocar era relativamente ao polidesportivo do Cachão em que a reparação é significativamente mais 

barata, são 9.500,00 € + IVA, mas está dentro do Complexo Desportivo do Cachão que já é património da Câmara, que tem um 

contrato de cedência à Casa de Cultura e Recreio do Cachão por 20 anos. Faz sentido a Junta de Freguesia pronunciar-se sobre este 

polidesportivo que está na posse da Câmara Municipal com cedência ao Grupo Desportivo do Cachão? 

 

---------- A Senhora Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador CRISTINA PASSAS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

O meu sentido de voto também vai ser contra por este motivo. Sendo este um assunto tão pertinente, tão importante, tão 

periclitante, embora só seja uma minuta de um protocolo, é verdade que só íamos aprovar a redação de uma minuta de protocolo, 

no entanto, falo por mim, eu que não me vou recandidatar, estar a dar o meu aval a um entendimento que os meus colegas que 

vierem poderão não ter o mesmo entendimento, no fundo, estou a hipotecar uma posição da Junta de Freguesia de São Salvador. 

Não, não o irei fazer, porque, em primeiro, venham as obras, que fique tudo esclarecido e, depois, sim, que venham as 

responsabilidades. 

Por isso, acho que se este protocolo tivesse vindo depois das eleições, se calhar em janeiro, seria oportuno. Não foi. Enquanto 

Presidente de Junta de fim de ciclo não irei votar favoravelmente. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Vou passar a palavra ao Senhor Vereador José Cunha que quer prestar alguns esclarecimentos por ter a competência desta área e 

depois terminarei os esclarecimentos. 

 

---------- 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. 

Se há algum problema com este protocolo a responsabilidade é minha, porque fui eu que propus à Senhora Presidente a sua 

apresentação. Vou explicar o porquê. 

Como devem saber, por vezes, a nível de património, há muitas confusões de quem é o quê no nosso concelho. A questão dos 

polidesportivos e dos parques infantis é uma delas. Por vezes não sabemos se é do Município, se é da Junta de Freguesia, quem foi 

que o instalou. Foi numa tentativa de resolvermos esse problema que avançamos para este protocolo. 

Podem dizer que não foi discutido. É verdade. Por minha culpa. Estive ausente algum tempo e não tive depois oportunidade, como 

seria a última Assembleia antes de setembro, que acho que não era o momento oportuno para apresentar este tipo de iniciativas, 

para o apresentar e discutir. Claro que correções podemos ter. Vocês estão aqui, podem sugerir nas vossas votações que votamos A 

ou B e que se altere uma alínea ou outra. É para isso que aqui estamos todos. Os documentos acho que não são fechados, podem ser 

modificados. 

Alguns Presidentes de Junta, ao longo do tempo, foram sempre alertando sobre esta problemática de não saber de quem são os 

espaços pela questão de fazer um seguro ou outra coisa e isto seria uma forma de tentarmos resolver isso. É verdade que também 

pensei em deixar isto para o próximo Executivo, mas não gosto de empurrar os assuntos, porque quem vier a seguir, seja quem for, 

pode demorar mais tempo ou não a pegar neste assunto. 

Por isso, era uma questão de deixar este assunto arrumado da melhor forma possível, não quer dizer que esta seja a melhor, mas 

pelo menos resolvermos. 

Claro que a entrega deste equipamento e, pelo que todos sabemos, há um procedimento e já falaram aqui em números da 

requalificação dos polidesportivos, acho que seria de bom-tom entregá-los depois de fazermos essa manutenção. Assinaríamos esse 

protocolo depois dessa intervenção ou acrescentaríamos que seria intervencionado. 
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Isto é um pouco semelhante àquilo que fizemos com as escolas. Grande parte das escolas também passaram para as Juntas de 

Freguesia e com o mesmo grau de responsabilidade. Muitos dos Presidentes de Junta têm as escolas primárias na sua 

responsabilidade por 10 anos e também é preciso fazer intervenções. Alguns vêm pedir ajudas e a Câmara cá está para ajudar. Aqui 

é igual. Passamos para os Presidentes de Junta, se assim o entenderem, se não o entenderem, é nossa responsabilidade. Depois 

também teremos a responsabilidade de os encerrar se não cumprem as regras de segurança ou então fazer alguma manutenção. 

Também porque é que foi feito isto? 

Ao longo deste mandato, por exemplo, já foi feito o parque infantil no Navalho em que foi a Câmara que financiou e está lá 

instalado localmente. Também é para passar a responsabilidade, porque acho que o Presidente de Junta também a quer para gerir o 

seu espaço. Estão agora em procedimento um parque infantil em Frechas, em Lamas de Orelhão, em Guide. Outros espaços que 

também é preciso depois regularizar. 

Agora, querem criar disto um drama? Acho bem que também têm que se responsabilizar e pensar o que vai passar para o vosso 

lado, se é um problema ou não para as Juntas de Freguesia. É uma verdade que no protocolo que assinamos há três anos atrás diz 

que nós transferimos verbas também para a questão dos polidesportivos. Claro que na próxima negociação que houver de um 

protocolo podem aumentar ou diminuir as verbas dizendo que isto é insuficiente, mas tudo isso está acautelado. 

Acho que todos estamos aqui de boa-fé, acho que ninguém, falo por mim e com certeza por todo o Executivo, se quer livrar de um 

problema para passar para outro, porque o vosso problema é o nosso problema, se alguém se magoar lá ou se houver ferimentos 

graves acho que todos nós ficamos com a responsabilidade e com o peso na consciência. 

Não queremos que fiquem com um problema, queremos é agilizar este funcionamento dos parques infantis e dos polidesportivos, 

porque muitas vezes não há seguro, quando existe um problema real vai-se ver não há seguro e tem-se o problema nas mãos. Como 

a questão da manutenção. Era mais para acertar as coisas. 

Posso dizer que os parques infantis mais antigos ou polidesportivos, se for perguntar ao património são sabem quem é o 

proprietário. Temos esse problema regularmente, como a questão das ETAR’s, de quem é o terreno, se foi a Câmara, se foi a Junta 

que comprou. Muitas coisas são muito antigas e não há registo. 

Este protocolo incide mais para tentarmos deixar as coisas bem registadas também para quem vem a seguir, pois podemos não 

querer deixar problemas aos seguintes e querermos deixar as coisas arrumadas. 

Era o que tinha a dizer. Obrigado, Senhora Presidente, por o ter permitido. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradecer ao Senhor Vereador José Cunha os esclarecimentos que nos deu. 

Que fique claro que esta aprovação é a aprovação da minuta. Só assinarão os Presidentes de Junta que concordarem com esta 

competência. 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 32 votos a favor, oito votos contra e 15 

abstenções, aprovar a Minuta de Protocolo de Cedência de Utilização dos 

Polidesportivos/Parques Infantis. 
 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Não duvido rigorosamente nada das boas intenções do Executivo em estabelecer este protocolo que vai transferir competências 

para os Presidentes de Junta e, penso eu, terem a respetiva compensação. No entanto, e no âmbito da Assembleia, no que me diz 

respeito, não é “os Senhores Presidentes de Junta assinam ou não assinam”, é de facto a minuta do protocolo, porque o protocolo é 

um acordo estabelecido entre entidades e qualquer protocolo deve ter regras, regras que devem ser discutidas, a meu ver, 

antecipadamente e não impostas, propiamente dito. Só por esse motivo é que eu me abstenho. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA (PS) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

A minha votação foi abstenção pelo seguinte motivo, não obstante o protocolo ser “minuta” como aqui foi referido: Há bem pouco 

tempo, em conversa de natureza política com uma pessoa que por caso se encontra presente nesta sala, dizia eu que, para mim, há 

um valor fundamental na democracia e esse valor fundamental é o reconhecimento do outro, porque a partir do momento em que 

não há o reconhecimento do outro, o que se procede é à anulação da sua autoidentidade. É por esse motivo, por não ter havido uma 

reunião coletiva ou individual com os Senhores Presidentes de Junta, para que pudessem ter contribuído para a natureza, para o 

conteúdo, para as vertentes deste protocolo, que eu me abstenho. 

Por exemplo, não pondo em causa o mérito ou a bondade do protocolo, as explicações aqui aduzidas, quer pela Senhora Presidente 

da Câmara e aquelas que foram possíveis de ouvir por parte do Senhor Vereador José Cunha, que, de resto, explicitou muito bem a 

tentativa de alcance com este protocolo, tudo aquilo que foi aqui dito poderia ter sido dito em local próprio, em momento próprio, 

aos próprios Senhores Presidentes de Junta, sendo eles os destinatários deste protocolo. 
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Portanto, a minha abstenção vai por esta falha que considero um princípio democrático no relacionamento entre os órgãos 

institucionais. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Dia 24 de abril foi o dia da Liberdade. A Liberdade criou-se nesse dia, mas não se criaram cidadãos livres. E, por isso, o protocolo 

em que eu fiz a minha abstenção é um protocolo que para mim é livre, mas há outras liberdades fundamentais, de expressão, de 

informação, que não foram, no contexto global, analisadas pela Câmara Municipal de Mirandela. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Votei pela abstenção tendo em conta a pertinência do assunto e perante as explicações apresentadas pelo Executivo e tantas são as 

dúvidas criadas pelo texto lavrado na minuta do protocolo, por ser demasiado sério e envolver um público-alvo que são os jovens 

em equipamentos que ainda não se sabe de quem é a propriedade, passados tantos anos, e a precisar de tantas obras de 

beneficiação, por não haver esta estreita ligação entre o Executivo e os seus Presidentes de Junta, esta falta de diálogo na 

preparação da própria minuta, por isso me abstive nesta votação. 

 

4.7 – Proposta de Atribuição de Subsídio Extraordinário – Freguesia de Passos. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 21 de junho de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar apresentar à Assembleia 

Municipal de Mirandela a supra referida proposta, para que esta delibere atribuir o subsídio 

de 93.280,00 € (noventa e três mil duzentos e oitenta euros), à Freguesia de Passos, mediante a 

junção posterior de todos os comprovativos respeitantes à obra realizada, para a fiscalização 

do subsídio atribuído, conforme proposto.” 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Passos MÁRCIO TEIXIERA (PSD) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Numa altura, em que cada vez se dá mais valor, a tudo que é digital e imaterial, convém não esquecer e abandonar, tudo aquilo 

que fez parte das nossas vidas, que continua a fazer e que fará no futuro. 

As escolas primárias, construídas nas décadas de cinquenta e sessenta, do século passado, além do valor arquitetónico, guardam 

nelas risos e gargalhadas de várias gerações de alunos que por lá passaram. Certamente, para muitos, ainda por lá ecoam as 

reguadas dadas por professores e professoras mais ríspidas! Mesmo esses momentos menos agradáveis, já nos fazem rir… 

Neste momento, cabe-nos a nós criar as condições para que essas memórias, por vezes ainda recentes, como são as minhas, não 

definhem, ao mesmo tempo que a parte física do edifício em questão. 

Tratando-se de um património da Câmara Municipal de Mirandela, toda a população do concelho poderá beneficiar das novas 

condições e valências a criar no edifício. Apesar de em péssimas condições, o local continua a ser utilizado pela população, seja 

através do Clube de Caça e Pesca local, associações de carater humanitário ou simplesmente por jovens e menos jovens que ali se 

sentem bem. 

Num futuro próximo, toda esta gente poderá continuar a usufruir do espaço, mas com muito melhores condições e segurança. 

Esperamos e desejamos, que muita mais gente possa beneficiar do futuro local. Será um local, aberto a todos e a todos os tipos de 

eventos, desde que compridas as regras normais de civilidade. Poderá ser um ponto de apoio e logística para aqueles que visitam a 

serra, serra que todos podemos observar, desde a cede do conselho e que tanto orgulha os mirandelenses e as freguesias que nela se 

aconchegam. 

Todos nós, que tantas vezes e com razão, nos insurgimos contra o centralismo do país, que tanto nos afeta e prejudica, convém 

darmos um exemplo de descentralização a nível concelhio. Convém, a meu ver, não cairmos naquela máxima popular que diz: “faz 

o que eu digo, não faças o que eu faço”! Só assim, dando o exemplo, poderemos ser coerentes com o nosso discurso. 

Peço a todos, que não desiludam e frustrem toda uma população, que depende do vosso assentimento. A solidariedade, que espero, 

venham a demonstrar, não será esquecida.” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Penso que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia disse tudo aquilo que devia ter dito relativamente às escolas primárias e à 

aprovação deste apoio extraordinário. 

 

---------- 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 53 votos a favor e uma abstenção, aprovar 

atribuir o subsídio de 93.280,00 € (noventa e três mil duzentos e oitenta euros), à Freguesia de 

Passos, mediante a junção posterior de todos os comprovativos respeitantes à obra realizada, 

para a fiscalização do subsídio atribuído. 
 

---------- 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 

 

Fosse em que situação fosse, não me passaria nunca pela cabeça, enquanto Presidente de uma Junta de Freguesia, votar contra um 

pedido de subsídio de um outro Presidente de Junta de Freguesia, por uma questão de solidariedade, mas também aproveito para, 

daí a minha declaração de voto, e o Senhor Presidente de Junta de Passos explanou bem a sua intenção e o que pretende, mas 

também referiu que as escolas foram todas feitas na época de 50/60 e foram todas feitas mais ou menos iguais. O que quer dizer 

que não sei quais são os critérios para se fazerem obras de 125 mil euros ou 90 mil euros numa Freguesia e não se fazer em todas. 

Esta é a tal questão em que afinal o tratamento não é igual para todos. 

Que não seja mal interpretado, eu votaria sempre a favor de qualquer pedido de subsídio. 

Outros Assuntos de Interesse para o Município 

5 – Outros Assuntos de Interesse para o Município. 
 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Não sei se esta é a última sessão da Assembleia Municipal. 

 

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

Não. Vamos ter uma sessão obrigatória ainda em setembro. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Era para me despedir, mas então vou-me despedir em setembro. 

Mesmo assim, faço aqui um breve comentário sobre o que a vida política nos pode ensinar ao longo dos anos. 

Estive nesta Assembleia 24 anos, fazia 25 anos se fosse agora outra vez. Já dei o meu contributo, há gente mais nova para vir para 

aqui e dar esse contributo. Vou falar mais em termos políticos para que as pessoas interpretem isto como uma declaração que tem a 

ver com um dogma e que esses dogmas muitas vezes nos levam à má compreensão. Nisto sou muito coerente comigo próprio. Não 

estou a dizer que só eu é que sou o bom, o melhor. Há gente boa, super boa e melhor do que eu, não tiro isso a ninguém, pelo 

contrário, mas a vida ensina-nos determinadas situações que proclamamos a vitória sem ter ganho nada. Aqui passa-se muito isto 

nesta Assembleia. 

Estes quatro anos de legislatura PS, vamos chamar-lhe assim, foram quatro anos que, para mim, de certa forma, foram um 

equívoco. Tenho uma amizade muito grande com a Senhora Presidente, ela sabe muito bem isso, mas política é política, amizade é 

amizade. Na minha modéstia opinião, poder-se-ia ter feito um pouco mais além daquilo que se fez, criando estratégias a médio e 

longo prazo, que os seus assessores, sejam eles quais foram, não souberam dar-lhe esse apoio, porque havia muitas situações para 

resolver em Mirandela e não ficaram resolvidas. Estão in loco, vêem-se na cidade. Isso não parte de uma responsabilidade sua, 

parte de uma responsabilidade da Câmara em si. Quando digo Câmara, neste caso, digo PS, não digo os Vereadores do PSD que 

queriam ver o contrário, evidente. Estou a falar com toda a clareza e com toda a boa vontade. 

É neste sentido que a Social-democracia, a verdadeira Social-democracia está mais à esquerda do que o próprio PS. Estou a dar 

uma lição talvez de política - se calhar vocês estão a rir-se por dentro, mas não me importa nada - o PS é o PS do “filhadismo”, 

como também foi o PSD, em algumas áreas que eu conheci, como também foi o PCP, como também foi o CDS. 

Estes 47 anos de abril resumem-se a uma mão cheia de nada. As pessoas vivem melhor, é lógico, mas há muitos indivíduos dos 

chamados da “drogaria”, que é uma terminologia minha que reflete os condicionalismos políticos de determinadas pessoas. Há 

pouco falei disso, primeiro o povo, segundo a nação e, no fundo, o Partido. Esse homem chamava-se Sá Carneiro. Portanto, não é 

um dogma, mas foi uma certeza que o assassinaram, essa é a pura realidade. Até dizem que quem o assassinou foram indivíduos do 

próprio partido. Não tenho nenhuma vergonha de estar aqui a dizer isso, alto e bom som para que as pessoas me possam julgar e 

me possam fazer o que quiserem. 

De resto, como pensava que era a última Assembleia Municipal, vinha fazer a minha despedida para a Senhora Presidente da 

Câmara e para o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, fica para setembro, se estiver cá. A vida são dois dias e cá venho eu 

fazer a despedida. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 
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Iniciando no ponto onde tinha ficado de manhã, começava por responder um pouco ao apelo da Senhora Presidente e agradecer as 

respostas que deu às minhas questões, mas, Senhora Presidente, a seu tempo, se for preciso, eu posso falar consigo ou com a 

Vereadora da Cultura sobre esse assunto mais em pormenor, mas eu dava apenas um exemplo que foi referido aqui pela Senhora 

Deputada Eduarda Neiva, por exemplo, dos sete mil euros gastos com a edição de um livro e dos 500 € dados à Santa Casa da 

Misericórdia quando fez os 500 anos e que também, como sabe, lançou um livro que custou bem mais de sete mil euros. 

Isso vê-se já aí que há discriminação, mas se quiser que eu lhe diga mais em concreto, eu acho que a Senhora Presidente, o Senhor 

Presidente acho que também conhece e as pessoas, conhecem a obra o “Associativismo Recreativo-cultural” do distrito de 

Bragança, o concelho de Mirandela entre 1850 e 2004, que fala das associações culturais, recreativas e de caçadores existentes no 

concelho de Mirandela nesse período de mais de 150 anos, numa investigação que demorou anos a fazer e que foi aprovado em júri 

universitário. Penso que era uma obra que valeria a pena a Câmara apoiar e que não gastava sete mil euros, a não ser que fosse a 

cores, porque senão não chagava a isso, mas valeria apena apoiar a sua edição. Ficamos a aguardar e se for necessário levar um 

exemplar para ver, até porque está online na Faculdade se quiserem consultar. Mas há outras obras, não é só essa. Há outras que 

falam, por exemplo, sobre o Cachão, sobre o Romeu e uma aldeia de Coleja, por exemplo, e outras que mereciam ser tratadas. 

Em relação ao número de exemplares que a Câmara decidiu comprar, eu já sabia, mas ainda bem que a Senhora Presidente disse 

que não têm critérios para atribuição de número de exemplares. Deveria haver. 

Senhora Presidente, já agora, acho que todos aprendemos uns com os outros, posso a informar o seguinte: em Freixo de Espada à 

Cinta quando se apresenta um livro, ele é oferecido a todas as pessoas que estão presentes. Seja ele de crianças ou outros. De 

crianças é específico para o ano que se determina que seja a apresentação. Em relação a outros tipos de livros, de carácter geral, de 

adultos, é oferecido a todas as pessoas que estiverem ali presentes. O mesmo acontece em Torre de Moncorvo, o mesmo acontece 

em Vila Flor. Tenho experiência própria disso e, portanto, isso é uma atitude correta, porque é um investimento que o Município 

faz que vai diretamente para os munícipes, porque levam o livro para casa e um livro em casa pode hoje não se ligar, mas amanhã 

pode haver uma oportunidade e, com certeza, ligar-se. 

Para terminar esta questão, comprar 10 livros ou 30 é opção realmente dos Executivos, mas é preciso depois dar-lhe o seguimento. 

Não é estarem num gabinete, lá no armário, na prateleira. Devem ser distribuídos pelas bibliotecas do concelho, das escolas, 

inclusivamente. Aí é que devem estar, por isso, é que eu estranho que sejam adquiridos tão poucos. 

Na intervenção que estava a fazer de manhã, fiquei num ponto que tem a ver com o pré-escolar. 

“Como sabem, Mirandela tem necessidade de vagas do ensino pré-escolar, tal como outras terras da nossa região, o exemplo de 

Bragança tem vindo sendo noticiado. Em Mirandela, para além de outras ofertas públicas e privadas, existe a Nuclisol desde há 

cerca de 30 anos (foi a 1 de setembro de 1987 que é instalado na cidade de Mirandela). Teve um papel muito importante quando 

Mirandela mais precisava desse tipo de ensino, nos anos 80 e seguintes, quando se assistia a um desenvolvimento da cidade e 

concelho até então ainda não verificado. 

Com a aquisição do edifício do Piaget por esta Câmara, e com a mudança de instalações da Nuclisol, esta instituição que tinha 35 

crianças na creche e 52 no pré-escolar, ficou reduzida a 18 que agora frequentam a instituição. Em 2012 frequentavam esta 

instituição 128 crianças! Na reunião de 18 de fevereiro do corrente ano, o próprio Diretor Regional teceu elogios ao trabalho da 

Nuclisol e defendeu a sua continuação. Para que possa voltar a ter mais alunos e a desempenhar as suas funções ao nível do pré-

escolar, necessita de instalações adequadas. 

Por isso questionamos a Senhora Presidente: para quando as obras nas instalações antigas, no Bairro do Fomento? Será que ainda 

não vai ser no próximo ano letivo ou só em 2022/2023 haverá a oferta para os pais que estão em Mirandela ou venham para 

Mirandela colocarem as suas crianças, criando mais vagas do que as que há neste momento no concelho? Nós, Deputados desta 

Assembleia precisamos de saber qual é o ponto da situação. E ainda? Se a Nuclisol está prejudicada, pois não pode admitir mais 

alunos nas instalações que ocupa, este Executivo já tomou a decisão de qual vai ser a renda que a Nuclisol tem de pagar? Se já, 

qual é o valor e quando é o mês em que se terá de iniciar o pagamento? 

Sem abrigo em Mirandela?! Não sei se o Senhor Presidente da Assembleia já conhece, ou a Senhora Presidente da Câmara, bem 

assim o Executivo e os Senhores Deputados. Certamente que alguns conhecem. 

Refiro-me a um jovem, muito jovem, que continua a pernoitar nas imediações da Caixa Geral de Depósitos. Já o vimos a ser 

convidado pela PSP a sair do interior da Agência da Caixa geral de Depósitos, à noite, no espaço das Caixas Multibanco, onde 

mudava de roupa. 

Já assistimos a espetáculos degradantes de alteração de voz, de proferir nomes impróprios para toda a gente que ali passava... Será 

um lindo cartaz para Mirandela? Pois, Senhora Presidente, a cama dele lá estava ainda ontem à noite, no recanto da ex-sapataria 

“Charly”, frente à Caixa Geral de Depósitos, início da Rua da República. Será que V.s Ex.as, Senhor Presidente da Assembleia e 

Senhora Presidente da Câmara não podem ajudar a resolver esta situação, arranjando uma solução para que esse sem abrigo ganhe 

um teto, um apoio, a vários níveis, de que precisa? 

É urgente tomar medidas para que a “moda” não pegue e a ele não se juntem outros. 

Lamentamos, Senhora Presidente, mas ainda não tínhamos visto caso idêntico ali, no centro da cidade... Como Presidente da 

Câmara tem responsabilidades que a levam a não deixar prolongar esta situação... Para bem de todos e até do próprio sem abrigo, 

faça já os esforços para que, de imediato, seja solucionada a existência desse sem abrigo no início da Rua da República. 

Outro ponto. Continua por arranjar a rede do campo de futebol de salão e do campo de ténis da Zona Verde, Parque Dr. José Gama, 

já aqui referida nesta Assembleia Municipal, na reunião de 30 de abril do corrente ano. Estão à espera que haja acidentes com 

algum dos jovens que frequentam esse espaço? 

Finalmente, um outro ponto que queria deixar aqui bem patente. Desde já os meus parabéns, Senhora Presidente da Câmara, pois 

estão a ser executados os passeios na Zona Verde, o que é positivo. E, portanto, aquilo que é positivo tem que ser aqui referido 

também. Por falar em passeios, há muitos onde o piso está irregular, com desníveis acentuados que se tornam um perigo para quem 

os utiliza. Basta irmos pela Ponte Eng.º José Machado Vaz ou outros passeios da cidade. 
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Ainda ontem à noite vimos cair uma senhora por ter tropeçado nesse piso irregular defronte do Cocheira, em frente ao prédio que 

ali andam a construir. Fez uns ferimentos e, por sorte, não teve ossos partidos, pois ia acompanhada e alguma ajuda foi dada nesse 

momento.” 

Ficam aqui estas questões e agradeço desde já, antecipadamente, pela forma como a Senhora Presidente respondeu e, com certeza, 

que vai responder às minhas questões. 

 

---------- A Senhora Presidente da Junta de Freguesias de São Salvador CRISTINA PASSAS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Falando de recuperação de património, falando de um subsídio que foi atribuído, e bem, a um colega, gostaria também de dar o seu 

ao seu dono. 

Quando digo “o seu ao seu dono” é dizer que a Escola Primária de Golfeiras foi recuperada, tornou-se o habitat e as sedes de 

muitas coletividades que não tinham espaço próprio para reunir, cujos dirigentes, muitas vezes, se reuniam num café ou se reuniam 

em espaços privados e que, muitas vezes, andavam com os dossiers por parte incerta e que não lhe permitiam uma continuidade 

dos seus trabalhos. 

Eu, em nome da Confraria da Alheira de Mirandela, agradecemos esse passo que foi dado, essa reabilitação, porque não é só pedir 

a reabilitação dos espaços aos Presidentes de Junta de Freguesia, o próprio Município tem que dar o exemplo e, neste caso, foi um 

exemplo e as coletividades ficam muito gratas. Por isso, Senhora Presidente, considerando que já temos uma sede, a seguir 

precisamos de uma rotunda para poder elevar um hino à nossa cultura e às gentes que fizeram da Alheira de Mirandela o ex-líbris 

de Mirandela. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Tenho três notas muito breves. 

A primeira delas já foi abordada na parte da manhã, relativamente ao acidente que aconteceu com o jovem no Rio Tua em 

Mirandela. Desde já, as condolências à família pela perda deste jovem e queria deixar aqui um apelo à Senhora Presidente, quanto à 

possibilidade de vedar aquela fraga que é uma tentação para os jovens. Também já fui jovem, tenho filhos e nunca sei se um dia, eu 

a pensar que eles estão na escola, estão no rio e aquilo é tentador para os jovens. Se houvesse uma forma de a Câmara impedir o 

acesso a essa fraga, se calhar já não haveria o atrevimento de alguém tentar passar o rio e esta tragédia podia ter-se evitado. 

Em relação ao Executivo, queria dizer que este Executivo não tem palavra, mas também quero fazer aqui uma ressalva tirando o 

Senhor Vereador José Miguel Cunha. Estou a referir-me a uma reunião, se os meus colegas Presidentes de Junta se lembram, 

online, nessa reunião um Presidente de Junta questionou relativamente à troca dos materiais, converter em dinheiro. Colocaram a 

questão ao Senhor Vereador José Miguel Cunha e ele assumiu que o valor do IVA era pago. O facto é que a Junta de Freguesia fê-

lo, porque não havia material para entrega e, para meu espanto, só recebemos 5.000,00 €, não recebemos o valor do IVA. Isto na 

prática, a Câmara só nos deu 3.850,00 €. São menos 1.150,00 € que a Junta recebeu. Se a Câmara tiver que pagar aos fornecedores 

para nos pagar o material, supostamente também tem que pagar o IVA. Ou seja, neste caso até dará jeito à Câmara que nunca haja 

material em stock para fornecer às Juntas, porque em 30 Juntas, se abdicar de dar 1.150,00 € a cada Junta, faz um encaixe 

financeiro de 34.500,00 € por ano. 

Para terminar, relativamente à descida da canoagem que era para ser feita no dia 05 de junho, Mirandela – Frechas, mais uma vez e 

por muito que a Senhora Presidente me tente convencer que fui eu que criei este mau estar durante quatro anos, isso é tudo mentira, 

mais uma vez não houve a realização desta descida de canoagem com o objetivo de prejudicar a Junta de Freguesia de Frechas e, 

em concreto, o Presidente. Não vejo outra razão, mas explique-me, se assim o entender. Isto porquê? Porque na reunião em que 

estivemos online, onde estava o Senhor Vereador, o Senhor Vice-Presidente, estavam as autoridades competentes, o Senhor 

Capitão da GNR, o Senhor Comandante da PSP, Proteção Civil e Delegado de Saúde, todos eles foram favoráveis, os pareceres, só 

depois a Proteção Civil é que complicou. Não entendo porque é que complicou, ainda não consegui entender. No máximo, numa 

situação extrema, no limite, poderiam ter feito o que se faz para a Assembleia, exigir um teste COVID-19 antes de entrarem as 

canoas na água. Era tão simples quanto isso, porque 15 dias antes pôde haver n canoas na água, n aglomerado de pessoas nas 

pontes… Ia-se fazer uma descida de canoagem em que eram 20 canoas, era lazer, não ia haver aglomerado de pessoas à beira das 

margens do rio e foi impedido. Só vejo esse intuito: prejudicar, mais uma vez, a Junta de Freguesia de Frechas. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Queria apenas levantar duas questões e uma delas também justifica a minha votação contra a assinatura do protocolo. 

Não vou estar aqui a discutir quem foi a autoria do protocolo assinado entre a Câmara e as Juntas de Freguesia, o certo é que todas 

as Juntas de Freguesia assinaram um protocolo com a Câmara em que a Câmara atribui uma determinada verba mensal às Juntas de 

Freguesia, mas a Câmara também assumiu, com todas as Juntas de Freguesia que as obras estruturantes seria a Câmara a fazê-las e 

a Câmara Municipal de Mirandela assumiu verbalmente comigo, Presidente da União de Freguesias de Franco e Vila Boa, três 

obras estruturais. Uma obra foi feita, acho eu, mal feita, e acharei sempre, mas está o assunto resolvido, que é a água para Vila Boa. 

Acho que daqui a dois ou três anos vai deixar de haver água outra vez e tinha uma solução definitiva. 

A Câmara Municipal assumiu comigo, relativamente ao Franco – não estou nada preocupado com o assunto, até porque toda a 

gente sabe que também me estou a despedir – o compromisso de compor a calçada à entrada do Franco. Convido qualquer pessoa a 

ir, alguns terão já lá ido, neste momento, têm que passar todos pela mesma via. Até é uma curva, pode haver um acidente de carro, 

mas só podemos usar uma via. É público, qualquer pessoa pode lá ir ver e constatar isto. Na altura fez-se o levantamento, disseram-

me que era 50 mil euros e que era muito dinheiro. Atribui-se subsídios de 125 mil euros, 150 mil euros, não sei porque é que para o 

Franco não pode ser um subsídio de 50 mil euros. 



(Ata n.º 04/2021 de 25 de junho) 

Pág. 41 de 48 

Depois, em conversa com a Senhora Presidente, a Senhora Presidente propôs-me fazer isso a meias e eu disse “avancemos já”. 

Quero aqui frisar isso, porque as pessoas têm-me abordado, os locais e os que visitam o Franco, que não percebem porque é que 

aquela via está assim e eu explico que está assim, porque a Câmara assumiu um compromisso comigo e os compromissos são para 

se cumprir. Portanto, se a Câmara não o cumpre, eu não farei nada naquela via, até porque dentro de pouco tempo sairei da Junta e 

alguém há de ter que o compor depois. 

O outro compromisso, já não faço questão desse, era a requalificação do polidesportivo. 

Tenho agora um segundo ponto, só por uma questão de princípio, por uma questão também de legalidade. Há cerca de quatro 

meses começou a ser instalado um outdoor no Franco, sentido Mirandela – Franco, que neste momento já tem publicidade. Há 

cerca de quatro meses alertei a Câmara e queria saber quem tinha autorizado aquilo. Se a Senhora Presidente puder ou o Senhor 

Vice-Presidente Orlando Pires, agradecia explicação. Disseram-me, na altura, que não tinha sido dada qualquer autorização, não 

tinha sido feito qualquer licenciamento e aquilo esteve muito tempo sem atividade. Neste momento tem lá publicidade e já alertei a 

Câmara. Aquilo está em propriedade da Junta de Freguesia, está num caminho da Junta de Freguesia e, portanto, exijo à Câmara 

Municipal uma resposta, relativamente a quem licenciou, quem autorizou a colocação daquele outdoor e vou dar uma semana de 

prazo à Câmara. Passada essa semana, irei à GNR apresentar queixa. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Até porque já foi aqui repetido várias vezes, primeiro são as pessoas, depois a nação – no caso, o concelho de Mirandela – e só 

depois os Partidos. Esta frase cola muito bem com as eleições autárquicas. 

Dirijo-me a si, Senhor Presidente, na qualidade de candidato número 1 à Assembleia Municipal na lista que patrocino, venho 

convidá-lo a integrar a minha lista, ao meu lado, no próximo combate político. Escuso-me de adjetivar quer a sua pessoa, quer a sua 

personalidade, quer em termos explicativos, quer em termos comparativos. Este é o maior elogio e a admiração que já tinha, mas 

que cresceu dentro de mim durante este último mandato. Aguardo uma resposta. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Vivo na Rua Vale da Cerdeira que é a entrada oeste para Mirandela, quem vem para o Bairro Tua Sol e para a Rua da Cerdeira, 

depois tem acesso a Entre Vinhas. É uma rua miserável. O meu carro está destruído por andar nesta rua. Eu até gostava de convidar 

toda a gente a fazer um passeio. Há muito tempo que está assim, não é só de agora. É uma rua que, como já disse, todos os dias 

quando saio com a minha mulher, peço-lhe desculpa, porque estou numa casa em que pago o luxo e é só lama no inverno, só poeira 

no verão e saltos por todo o lado. Quando vou com a minha mulher à cidade tomar café é um horror. 

Um segundo aspeto. Gostava de fazer aqui uma abordagem à intervenção do Senhor munícipe Manuel Brízido, porque ele tocou no 

ponto de uma forma que considero muito bem feita, que foi quando abordou o tempo da páscoa até 01 de julho quando vêm os tais 

Nadadores Salvadores. É um tempo em que as crianças estão numa cidade que tem um rio fantástico e extraordinariamente 

apelativo, crianças que não sabem dizer que não. Fui muitas vezes com crianças para o rio e aconteceu-me isso. 

Hoje tem-se falado muito do aspeto do encómio e no aspeto da desvalorização, isto é, há locais da Assembleia que valorizam 

sistematicamente a política da Câmara e há outros que o desvalorizam. E é curioso que o Senhor Manuel Brízido não é um 

encomiasta. É um homem que tem uma forma de ser que acho interessante, porque tem uma autenticidade própria. 

Ainda há pouco houve uma intervenção sobre a alheira. A alheira é um produto de excelência da nossa terra. Tenho falado com as 

pessoas na generalidade que ligam a história da alheira ao comboio, que ligam a história da alheira aos cristãos novos. No entanto, 

quando pergunto às pessoas qual a origem da palavra “alheira” nunca me sabem dizer. Portanto, “alheira” vem de “alho”. É um 

tempero feito à base de alho e é um chouriço transmontano temperado com alho, como dizem livros do Século XVIII e do Século 

XIX. 

Outro aspeto que gostava de falar tem a ver com um apontamento de turismo. O Parque do Império, o Espelho de Água, é uma 

zona apelativa da nossa cidade, gostamos imenso de lá estar. Aliás, frequento com regularidade. Mesmo ao lado tem um muro e 

tem lá no fundo o rio e uma marina. Todo um espaço muito agradável para se dar um passeio, mas o que não há dúvida nenhuma é 

que quando descemos do Parque do Império para o rio passamos por uma escada que é um mictório, cheira mal, fica muito mal 

para as pessoas de Mirandela que queiram fazer este pequeno percurso. 

Gostava, por fim, de dizer outra coisa, relativamente ao património material e imaterial. É um exemplo muito simples. Temos em 

Mirandela, por exemplo, a Torre de Dona Chama. A Torre de Dona Chama tem, neste aspeto, uma riqueza fantástica. Nós temos 

uma Igreja Matriz antiquíssima, depois vem-se para a zona mais baixa, para o centro onde está hoje a Vila, e mandou-se fazer uma 

outra Igreja. Acabamos por ter duas Igrejas com sentido de Igreja Matriz. Isto é muito curioso, porque acabamos por ter um diálogo 

de uma riqueza fantástica do ponto de vista histórico entre uma Nossa Senhora da Encarnação, um São Brás e uma Santa Luzia, no 

orago da Nossa Senhora da Encarnação, com uma Santa Ana e um São Joaquim que têm no meio uma Nossa Senhora do Rosário e 

um Santo Cristo crucificado. Devo dizer que acabamos por concluir que, para além das Igrejas Matriz que historicamente têm vida 

naquela terra, aparecem-nos dois padroeiros que também são a Nossa Senhora da Conceição, mas também o São Brás. 

Estamos num contexto de uma riqueza muito curiosa, com pormenores, como por exemplo, o São Brás será a visita de maior 

número de pessoas na altura das festas, mas há pormenores muito engraçados no contexto do património religioso, como por 

exemplo na Quinta-Feira Santa uma imagem muito própria do Santo Passos que na Torre tem um nome próprio, que eu acho 

extraordinário, que é o Santo Cristo da cruz às costas. 

Queria dizer o seguinte: estes bens culturais que a Torre tem e que muitas outras nossas terras também têm, mas estes são muito 

curiosos, porque são específicos e não existem outros iguais nesta relação que dá, no contexto do património religioso, uma 

conversa fantástica, são bens autênticos, muito interessantes da nossa história que se prolongam até ao tempo das descobertas 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

“Atento ao que aqui foi dito por alguns dos Senhores Deputados durante a manhã, nesta assembleia, no tocante à governação deste 

executivo, um qualquer cidadão incauto que por aqui tenha aparecido, desconfiado das andanças políticas, mas motivado desta vez 

por saber dos assuntos de tão nobre arte, no que à sua terra diga respeito, ficaria, estou certo, decidido, quando ao voto nas 

próximas eleições, pelo que foi dito e registou: promessas não cumpridas, expressões como “uma mão cheia de nada”, “bola”, 

ações e medidas eleitoralistas agora usadas, para ludibriar o eleitorado, digo eu. 

Ora, como as notícias são veiculadas rapidamente, à velocidade do click de telemóvel onde o descuido da linguagem da mensagem 

é uma constante, aquilo que é uma inverdade corre o risco de se tornar verdade à proporção da quantidade de partilhadas e 

divulgações dos vários meios de comunicação. Temos assistido a fenómenos dessa natureza não só nas eleições dos Estados 

Unidos como também na saída do Reino Unido da União Europeia e bem sabemos do seu nefasto resultado. 

Ora, cabe a esta Câmara, como aqui já foi dito por um Senhor Deputado, a fiscalização da atividade e das medidas tomadas por este 

executivo. Em abono da verdade, concordo que algumas das medidas executadas não constavam do programa eleitoral, como 

sejam, a saída do plano de saneamento financeiro, que em muito condicionou a governação, a resolução de alguns problemas 

deixados pelo deficitário planeamento em alguns projetos e urbanizações, o enorme contencioso herdado, enfim, um passivo que 

nenhum dos autarcas deste país gostaria de ter na sua carteira. As promessas não constavam, mas foram cumpridas e de outra forma 

colocariam em perigo toda a governação. 

Convido cada um dos Senhores Deputados a fazer uma leitura atenta ao manifesto eleitoral do movimento “Há Outro Caminho”, 

certamente encontrarão as medidas que paulatinamente foram implementadas uma a uma, independentemente das dificuldades 

provocadas pelas que não constavam do programa, mas também e acima de tudo, pelo período de contingência que vivemos nestes 

dois últimos anos e que ainda estamos a viver. 

A governação deste executivo, marca, estou certo, as governações dos próximos mandatos não só pela capacidade demonstrada 

pela equipa em executar as promessas eleitorais, mas também por ser um mandato que pôs em prática os princípios da legalidade e 

transparência, não só por ter posto fim a um conjunto de práticas de legalidade duvidosa com a identificação, negociação e 

cobrança de algum passivo, um camuflado e outro bem identificado, aliado à descentralização de competências nas Freguesias com 

a atribuição do respetivo orçamento, tudo medidas de subida importância para o reconhecido virar de página na melhoria da 

qualidade de vida dos mirandelenses e com consequência direta na melhoria da depauperada imagem da política e dos políticos. 

Nem só de obra vive o homem, mas a obra, ao contrário do que foi dito esta manhã, também se fez e está a fazer. 

A Câmara apostou no que era prioritário: mais apoios sociais, apoio às famílias com a devolução do IRS e redução do IMI, apoio à 

saúde, à economia local e ao mesmo tempo, reduziu a dívida do município e o prazo médio de pagamentos a fornecedores, sempre 

no respeito das normas de execução orçamental e endividamento. 

Convicto de que a verdade vale mais do que qualquer ruído ou propaganda enganosa, os mirandelenses saberão distinguir a 

melodia certa para conduzir os seus destinos neste novo caminho já traçado, porque estes, merecem não ser enganados com meias 

verdades. Daí, faço aqui o meu apelo aos partidos para que usem o lema da verdade na próxima campanha eleitoral. 

Tivemos todos a oportunidade de assistir nesta assembleia, durante o mandato, a um caloroso debate de ideias a favor e contra o 

Executivo, mas a verdade na defesa do interesse dos mirandelenses, foi sempre a pedra de toque e as atas das nossas reuniões 

poderão comprová-lo. 

Relembro aqui o empenho, a determinação, a isenção e o descomprometimento com que fomos brindados na condução dos 

trabalhos e nas suas intervenções, um bem-haja ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, Luís Guimarães.  

Igualmente uma nota de cumprimento especial também para a Senhora Secretária, Deputada Luísa Torres Belchior e para o Senhor 

Secretário José António Ferreira pela dedicação dada aos trabalhos desta Assembleia. 

Uma palavra de apreço também ao Executivo, na figura da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Júlia Rodrigues pelo empenho e 

pela clareza no esclarecimento de todas as questões aqui abordadas em prol do desenvolvimento do concelho e dos mirandelenses.” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

O assunto que trago hoje acompanha-me há mais de um ano, pauto-o de alguma importância, já dei conta dele a quem devia ter 

dado, penso que é um ato de justiça e querendo eu libertar-me do assunto, perdoem a expressão, achei que o devia partilhar e trazer 

a esta casa, a esta nossa Assembleia. 

Todavia, antes de ler algumas linhas que tenho escritas, queria congratular-me, perante esta Câmara, pelo facto de esta sessão ter 

decorrido com aquela normalidade pela qual tantas vezes chamei à atenção. De facto, congratulo-me e fico muito satisfeito pela 

sessão regular, bem disciplinada, ordenada, respeitando os tempos – permitam-me este desabafo – que é também um contributo 

para a aproximação e conciliação das partes, sendo certo que a discussão é sempre importante e necessária. 

Quando alguém, homem ou mulher, cumpre quatro décadas da sua vida adulta e ativa, de forma continuada e regular, deve merecer 

a atenção, pelo menos, da sua pequena comunidade ou da sua família a que pertence. Mas quando o exercício dessas mais de quatro 

décadas de vida adulta e ativa é feita ao serviço público, tentando resolver os problemas dos seus cocidadãos, melhorando a sua 

vida e a das suas famílias, sem olhar a horas e com que meios, então não justifica apenas que a atenção seja da sua pequena 

comunidade, do seu pequeno círculo, mas já possa ser alargada, revelando o apreço, a consideração e a gratidão daqueles que com 

eles convivem e dos quais recebe o seu tributo. 

Senhor Presidente, Senhores Deputados, refiro-me, numa visão global e geral, ao papel dos Presidentes das Juntas de Freguesia, 

que hoje ouvi aqui com muito interesse e que considero serem merecedores do maior respeito, mas refiro-me também, em 

particular, ao Presidente da União de Freguesias de Avantos e Romeu que este ano completa 43 anos de exercício continuado e 

ininterrupto de funções. 
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Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhora Presidente da Câmara, tive o cuidado de sondar, de pedir junto de entidades, 

como a ANAFRE, se haveria no território nacional, em todo o panorama do poder local, algum Presidente de Junta que pudesse ser 

comparado com tão longa vida ativa, ininterrupta e de carácter regular. Não consegui, julgo que não haverá. 

Posto isto e tendo em consideração aquilo que já assinalei atrás, ao qual acresço a dívida que o Município tem para com este 

autarca e até a honra que poderá cair na nossa cidade e no nosso concelho, proponho, nesta nossa Assembleia, que hoje seja votada 

a atribuição de uma distinção por parte do Município a este Presidente de Junta que simboliza muito bem o apego e a dedicação 

absoluta à população das suas Freguesias. 

 

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

Como é costume, nunca deixo sem resposta seja qual for o repto nesta Assembleia. Sei que isto foge um pouco aos interesses do 

Município, mas o repto foi lançado e eu vou ter que responder a ele. 

Tenho que dizer ao Senhor Deputado Paulo Pinto que concordo plenamente quando diz “primeiro as pessoas, depois os Partido”. 

Estamos completamente de acordo. Quero dizer-lhe o quão honrado fiquei com o convite feito por si aqui na nossa Assembleia, tal 

como fiquei honrado com o meu Partido quando, há uns meses atrás, na pessoa do Presidente da Concelhia e da Senhora candidata 

(ainda não anunciada) Júlia Rodrigues, me convidaram para integrar o seu projeto. O seu convite, especialmente pelos motivos 

apresentados, sensibilizou-me, devo confessar. Sensibilizou-me também, porque vêm de um membro de um partido diferente do 

meu, pois eu sou socialista, militante, bem como membro da direção concelhia do PS de Mirandela por inerência, com as respetivas 

responsabilidades políticas. Mesmo assim, o Exmo. Paulo Pinto teve a coragem de me fazer este convite. Deixe-me dizer-lhe 

Senhor Deputado Paulo Pinto, que teria todo o prazer em trabalhar consigo em política e fora da política, pela experiência que tive 

de trabalhar consigo desde há quatro anos na Comissão Permanente, juntamente com os restantes membros dessa comissão e que 

passo a citar: Rui Pacheco, Virgílio Tavares, Jorge Humberto e Paulo Pinto. Conseguimos fazer um grande trabalho e sermos uma 

equipa fantástica. Todos, sem exceção, defendemos o nosso concelho, discutimos as prioridades, propusemos recomendações, 

conseguimos consensos e elevamos a política. 

Os motivos que me levaram a declinar o primeiro convite e por consequência qualquer outro, é a presente vontade e determinação 

de fazer um interregno na política embora goste muito da política. Já Miguel Torga dizia que, “a política para muitos é uma 

promoção, para outros é trabalho e para ele era uma aflição”. Para mim, a política é apenas trabalho e é também uma aflição, por 

isso, atempadamente anunciei a não integração em qualquer projeto político das próximas eleições autárquicas. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente às questões que foram colocadas, agradecer, em primeiro lugar, todos os contributos, quer sob o ponto de vista 

pessoal, profissional e político que foram dados por todos aqueles que participaram nesta Assembleia Municipal. 

Refiro-me concretamente ao Senhor Deputado António Figueiredo, nem sempre estivemos de acordo ou quase nunca estivemos de 

acordo, mas a amizade é eterna e, por isso, aquilo que lhe posso dizer é que também nos abre aqui uma visão diferente. Concordo 

que as pessoas estão sempre em primeiro lugar. O concelho, o país é feito por pessoas, mas os Partidos também são feitos por 

pessoas e se nos identificamos como uma matriz política de algum partido, de facto as pessoas estão sempre em primeiro lugar. 

Apesar de concordar com Sá Carneiro, que admiro, dizer-lhe que, para mim, há três coisas importantes que são as pessoas, as 

pessoas e as pessoas. 

Em relação ao Senhor Deputado Virgílio Tavares, quando se referiu à questão da educação pré-escolar, dizer-lhe que relativamente 

ao ano letivo 2021/2022 vamos ter mais duas a três turmas no ensino pré-escolar. Nenhuma criança dentro da escolaridade 

obrigatória ficará fora da rede pública, caso assim o entenda, ou seja, vamos melhorar a qualidade de oferta. 

No primeiro ciclo e ensino secundário há uma cobertura universal do concelho, os transportes escolares e atividades de apoio à 

família são 100% gratuitos. As atividades extracurricular terão início dia 1 de outubro de 2021 com um Professor por turma. Nas 

refeições escolares, houve um reforço orçamental, vai haver melhor qualidade e melhor serviço e houve uma alínea que colocamos 

da obrigatoriedade de utilização dos produtos locais para as empresas que concorram às refeições escolares, ou seja, cantinas 

escolares. Estamos em processo de conclusão da qualificação dos edifícios escolares, avançando com o projeto de execução da 

remoção do amianto da Escola Luciano Cordeiro e também da qualificação da Escola Luciano Cordeiro que neste momento é a que 

está em pior estado. 

Quanto às questões da cultura, dizer que todos os pedidos relativamente a apoios, quer aos livros, quer às edições, são decididos no 

departamento de cultura. Obviamente que sendo do distrito de Bragança, pode haver um pedido de apoio à Comunidade 

Intermunicipal, que também faz algumas edições supra municipais, ou seja, sempre que há a referência ao próprio distrito, à própria 

Comunidade Intermunicipal. Em relação às ofertas a todos os presentes, nunca foi uma prática deste Município, é verdade, depende 

do preço de cada livro e também está relacionado com a disponibilidade dos mesmos na biblioteca municipal para consulta. 

No que toca ao investimento do Município na leitura, nos livros em casa, temos um bibliotecário, como sabem, que veio por 

mobilidade na Bolsa de Emprego Público, tem feito algumas iniciativas e temos um grande, vastíssimo património na nossa 

biblioteca. Quanto aos critérios, terão de ser definidos no regulamento de apoio às edições locais, uma vez que depende muito do 

critério da Divisão de Cultura que define o número de exemplares que vai adquirir. 

Relativamente à Nucisol, informar que foi presente a Reunião de Câmara um protocolo com a Nuclisol, com um valor mensal, 

avaliado pelo perito externo, que orça 972,00 € por mês. Houve um pedido de isenção de meio ano que ainda não foi efetivamente 

avaliado. 

Em relação à questão do sem-abrigo, de facto, temos um jovem que tem, infelizmente, problemas mentais, que tem casa, é da 

Freguesia de Alvites e é um caso que está a ser acompanhado há bastantes anos pelos serviços de psiquiatria de Bragança. É um 

jovem que resiste a estar internado e, portanto, quando está com tratamento tem comportamentos normais, quando sai não quer ir 

para casa. Esta é uma situação de que temos, a ação social tem conhecimento, que obriga a um internamento compulsivo por parte 

dos tribunais e da saúde, essencialmente saúde metal. No interior do país não temos respostas na saúde mental. Foi há pouco tempo 
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aprovado um projeto à MATIZ para uma casa de jovens/adultos com estes problemas mentais e estamos a encontra soluções dentro 

do concelho de Mirandela para ter respostas para estas situações com vagas até cinco quartos duplos para acompanhamento destas 

pessoas com problemas mentais. Temos outras pessoas, essencialmente da comunidade cigana que têm habitação não condigna que 

tem sido encontradas soluções. Esta situação em particular é uma situação que o Senhor Presidente e Executivo da Junta de 

Freguesia de Alvites conhecem bem, que tem tido vários problemas ao longo dos últimos anos com dificuldade de respostas. 

Quanto aos campos de ténis, está em fase de execução. No que diz respeito aos vários passeios, a verdade é que não conseguimos 

chegar a todo o lado, temos um projeto para a Ponte Eng.º José Machado Vaz, mas primeiro queremos ver a estabilidade da ponte e 

já está contratualizada a empresa BETAR para a execução do projeto. 

Relativamente à Senhora Presidente de Junta de Freguesia de São Salvador Cristina Passas, dizer que a casa das coletividades é 

uma casa em espaço partilhado, onde podem reunir, havendo um espaço comum, portanto, é um espaço, com os custos assumidos 

pela Câmara Municipal – água, luz e limpeza – onde podem fazer as reuniões das várias coletividades existentes no concelho. Por 

um lado, há alguma poupança relativamente a alugueres de sedes e também há esta disponibilidade do Município colocar vida na 

Escola de Golfeiras que ficou sem alunos e onde foram feitas algumas obras de reabilitação. 

Relativamente ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frechas José Carlos Teixeira, quanto ao apelo para vedar a fraga é 

uma questão que tem de ser colocada às autoridades, não tenho conhecimentos técnicos de como se pode vedar. A partir do dia 01 

de julho vamos ter toda a praia devidamente sinalizada e com Nadadores Salvadores. 

Agradecer tudo aquilo que disse em relação à forma como o Município tem protagonizado algumas questões, nomeadamente da 

bolsa de materiais. Sinceramente, aquilo que normalmente assumimos como bolsa de materiais, são efetivamente os materiais. 

Devido à escassez de material em stock, foi solicitado às Juntas de Freguesia que pedissem à Câmara a possibilidade de substituir o 

material por verba. Essa questão ainda está para análise, mas não será certamente pelo valor do IVA que a Freguesia de Frechas 

ficará prejudicada em relação às demais. 

Quanto à descida de canoagem, li algumas trocas de e-mails. Julgo que foi o Clube Fluvial, que tinha programado fazer a descida 

de canoagem na praia fluvial, que decidiu não fazer. Obviamente a Proteção Civil ficou disponível para fazer o caderno que tinha 

de ser feito, como estas Assembleias têm que ser feitas, relativamente à COVID-19 e estivemos sempre disponíveis para apoiar o 

Clube Fluvial para esta documentação obrigatória. De qualquer forma, a Câmara Municipal, naquilo que pode ajudar o Clube 

Fluvial e também as Juntas de Freguesia, tudo tem feito para que estes eventos ocorram, como o Senhor Presidente de Junta sabe e 

conhece. 

Relativamente ao Senhor Presidente da União de Freguesias de Franco e Vila Boa Paulo Pontes, quanto às obras estruturantes a 

fazer, faltou-lhe uma, que era a Ribeira D’Aila, que houve, por várias vezes, reuniões marcadas com o Município de Murça para 

que fosse feita ali a reabilitação. 

Foi feito um furo em Vila Boa, como sabe, vamos ver quanto tempo é que poderá resolver o problema da água. 

Em relação à calçada à entrada de Franco, tive a oportunidade de ir ver e de facto não está nas devidas condições. Temos um 

problema, que também é uma fonte de riqueza, são os camiões que estacionam ali e que degradam a entrada com pesos brutos que 

acabam por estragar um pouco do património, mas também são fonte de visitação, de consumo de produtos. Portanto, talvez 

tenhamos que resolver o problema colocando os camiões em outro local, com a colaboração da Junta de Freguesia. A nossa 

preocupação relativamente à engenharia é que qualquer intervenção possa não durar o tempo do investimento. 

Quanto ao polidesportivo, vamos iniciar o procedimento de contratação dos polidesportivos, conforme foi determinado e conforme 

os orçamentos que foram enviados. 

No que diz respeito ao outdoor no Franco, solicitei informação, não entrou qualquer processo de licenciamento, temos que pedir 

aos serviços de fiscalização para irem lá fazer um auto de contraordenação relativamente ao licenciamento. 

De referir que os Partidos políticos não são sujeitos a licenciamento dos outdoors, uma vez que em sede de períodos eleitorais não 

têm que solicitar licenciamento de outdoors. 

Relativamente ao Senhor Deputado Paulo Pinto, é com satisfação que vejo um convite a um distinto camarada do Partido 

Socialista. Portanto, dizer-lhe que também existem pessoas muito competentes no Partido Social Democrata, eu não convido, 

porque não sou a Presidente da Concelhia, mas que são pessoas muito válidas e que farão muita falta a esta Assembleia Municipal 

e que, pelos vistos, não tiveram a oportunidade desse convite do Senhor Presidente da Comissão Política Concelhia. 

Em relação ao Senhor Deputado Pedro Beato, dizer-lhe que quanto à Rua Vale da Cerdeira, acho que é assim desde que o Senhor 

Deputado vive naquela rua, é uma rua muito pior que muitas ruas das nossas Freguesias. Há um projeto que está feito em três fases. 

A primeira fase é praticamente um milhão de euros, depois uma segunda fase e uma terceira, que estão já programadas e planeadas, 

mas o investimento é muito superior àquilo que são os orçamentos municipais. Contudo, quanto a esta primeira fase, o projeto já 

está em concurso público, é desde o infantário “Miminho” até às últimas casas da Rua Vale da Cerdeira e envolve pavimentação, 

passeios, iluminação pública, redes novas. Teremos todo o gosto, com a Divisão de Obras Municipais, apresentar o projeto da Rua 

Vale da Cerdeira. 

Quanto às questões do património material e imaterial e património religioso, partilho das suas vivências, das suas preocupações, 

mas também do investimento que temos feito no património religioso, inclusivamente em algumas igrejas em todo o concelho, em 

arte sacra, tem sido feito muito em pouco tempo, porque são obras, especialmente a arte sacra, bastante dispendiosas com custos 

altos, mas que a Câmara Municipal tem toda a obrigação de preservar. 

Relativamente ao Senhor Deputado Carlos Sousa, agradecer a forma como fez a intervenção. Falou nos novos caminhos, na 

redução de impostos, na obra que também se fez. Portanto, a verdade como lema, pelo debate de ideias e a dedicação de todos. 

Em relação ao Senhor Deputado José Manuel Pavão, cumprimentá-lo somente, uma vez que à proposta, não me compete fazer 

qualquer tipo de apreciação. 

Relativamente ao Senhor Presidente da Assembleia, Luís Guimarães, continuar a desejar um bom trabalho até ao final desta sessão. 

 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 
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Faço uma ressalva. Quando falei da Comissão Permanente, não falei no nome de Luís Esteves, um ilustre membro também da 

nossa Comissão Permanente, tal como os Senhores Secretários. 

Senhor Deputado José Manuel Pavão, agradeço que volte a formular a sua proposta para ser votada em plenário, por favor. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

A Proposta é muito simples, concretiza-se numa votação para saber se esta Assembleia concorda ou não concorda com que o 

Município, o Executivo Municipal, atribua uma distinção, de distinção que muito bem entender no plano do que está naturalmente 

regulamentado, ao Senhor Presidente da União de Freguesias de Avantos e Romeu, pelas razões que expus e que os Senhores 

Deputados ouviram. 

 

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

Esta Proposta do Senhor Deputado José Manuel Pavão foge um pouco ao nosso âmbito, dado que está a propor ao Executivo 

homenagear um autarca do nosso concelho. Isso ficará ao critério do Executivo, agora, nós, podemos associar-nos a esta iniciativa 

de louvar aqui o trabalho de tantos anos que o Senhor Presidente de Junta Bernardino Pereira desempenhou ao serviço da 

comunidade. Passamos à proposta neste âmbito e no que nos diz respeito para este louvor. 

Coloco à votação, conforme proposta do Senhor Deputado Manuel Pavão, um voto de louvor ao Senhor Presidente da União de 

Freguesias de Avantos e Romeu, Bernardino Pereira, pelos anos de trabalho e empenho. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Sem querer tirar o mérito à Proposta e sem querer estar a intervir numa Proposta que o Senhor Deputado José Manuel Pavão 

colocou, julgo que a oportunidade a três meses das eleições não me parece que seja o período para se fazer estas propostas. Isto 

porquê? Porque neste período, e pese embora serem designadas todas as pessoas e todo o mérito de todos os Presidentes de Junta e 

pese embora o tempo decorrido desde o início do mandato, estamos num período pré-eleitoral. Parece-me, a mim, que em respeito 

pelo período que vamos ingressar, devemos colocar esta situação para depois das eleições autárquicas, uma vez que neste período 

devemos deixar estas situações, distinguindo todos aqueles que são Presidentes de Junta, concordo que sim, relativamente a todo o 

trabalho que foi realizado, e também os Senhores Deputados Municipais, que ao longo dos últimos 24 anos deram este seu 

trabalho. Portanto, acho que, neste período, devemo-nos reservar, sob o ponto de vista político, porque me parece que assim deve 

ser em qualquer que seja o grupo parlamentar onde os Senhores Presidentes de Junta estejam incluídos. 

 

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

Em relação à posição do Executivo, respeito e, dado que a Proposta era dirigida ao Executivo, a Senhor Presidente deve fazer o que 

entende pelos motivos que apontou. Nós, Assembleia, somos um Órgão à parte. O Senhor Deputado Municipal apresenta a 

Proposta e a mim não me resta outra solução que não colocá-la a votação, que é o que passo a fazer de imediato. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Queria chamar a atenção, não obstante a intervenção e a justificação que a Senhora Presidente da Câmara transmitiu ao plenário, 

que se trata do seguinte: julgo que o aproximar das eleições não justifica o adiamento, porque já o ano passado esta minha proposta 

chegou ao Executivo e a alegação do argumento foi que estávamos em plena pandemia e, portanto, não seria apropriado. 

Para simplificar, há uma proposta de um membro desta Assembleia, essa proposta, se a Mesa a aceitar, deve ser votada. Uma vez 

votada e consoante o resultado que os Senhores Deputados entenderem, ela fica na mão do Executivo e pode lá ficar eternamente, 

se assim bem entender. No entanto, julgo que nada impede que seja votada agora. Penso que era o que o Senhor Presidente estava a 

dizer. 

 

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

Sendo assim, Senhores Deputados, coloca-se à votação esta Proposta do Senhor Deputado José Manuel Pavão. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 50 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 46 votos a favor e quatro abstenções, 

aprovar a Proposta apresentada pelo Senhor Deputado Municipal José Manuel Pavão, para a 

atribuição de uma distinção/Louvor por parte do Município ao Senhor Presidente da União de 

Freguesias de Avantos e Romeu, Bernardino Pereira. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal RUI PACHECO (PS) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Faço esta declaração de voto justificando o meu voto de abstenção, não pelo mérito que a Proposta tem e todo o trabalho do Senhor 

Presidente de Junta Bernardino Pereira nos últimos 43 anos, mas por achar que não é o momento certo para esta ação e para esta 

homenagem, mais que merecida, uma vez que, ao contrário de outros que estão aqui que o verbalizaram hoje, não está em fim de 

ciclo eleitoral, ou seja, a proposta tem toda a lógica, mas não neste momento pré-eleitoral. 
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---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Agradeço a Proposta apresentada pelo Senhor Deputado José Manuel Pavão, diria que esta proposta peca por tardia e tantos outros 

autarcas que tiveram durante anos uma ação fundamental, quer nesta Assembleia e junto da sua população, que passaram por aqui e 

não tiveram o devido reconhecimento. 

Estou feliz, hoje, Senhor Presidente Bernardino Pereira, estou feliz por esta proposta, por ter sido votada maioritariamente e 

espero muito que ela venha o quanto antes, porque quando se trata de homenagear um autarca com 43 anos de exercício a servir a 

sua população, não interessa o mês, o dia, nem a hora. Ela peca é por tardia e faça-se amanhã. 

 

---------- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Avantos e Romeu BERNARDINO PEREIRA (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradeço ao Senhor Deputado José Manuel Pavão e a todos os membros da Assembleia. Não contava com isto, mas fiquei 

contente. Era para agradecer e desejo muita saúde a todos. 

2.º Período de Intervenção do Público 

6 – Público - 2.º Período de Intervenção. 
 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Um agradecimento sentido ao Senhor Deputado Pedro Beato. O meu muito obrigado. 

Senhor Presidente, o meu mandato, como o seu, está quase a chegar ao fim. 

Perguntas à Senhora Presidente sem obter resposta, como por exemplo: situação da sacor. Penso que tenho o direito de saber, uma 

vez que sou munícipe e pago aqui os meus impostos. 

No bairro Tua Sol, a mesma pergunta sem obter resposta. 

Senhor Presidente, ouvi dizer que ia fazer uma ETAR no Cobro-Rego de Vide. Gostava que realmente me dissessem alguma coisa, 

porque o Cobro até é discriminado em relação a Rego de Vide, parece que nem está no mapa, mas está. 

É pena e é lamentável que tenha de dizer isto aqui mais uma vez. Na Freguesia de Cobro, os poucos que lá vivem continuam a 

pagar saneamento sem ainda ter rede de saneamento. É lamentável, é uma vergonha no século em que estamos. 

Senhor Presidente, alguém me telefonou na quinta à noite, desta semana e já alertei e questionei ontem a Senhora Presidente, em 

Rego de Vide, que há uma verba militar para colocar alcatrão no estradão de Rego de Vide para Avidagos. A Senhora Presidente 

disse que não conhece. Perguntei ontem à noite à pessoa e essa mesma pessoa confirmou-me que é verdade. 

Senhor Presidente, já falei aqui algumas vezes, porque estou um pouco preocupado com as fontes tanto do Rego de Vide, como da 

Freguesia de Cobro. Até ao momento nada foi feito. Na de Cobro tem uma placa que diz “água não controlada”. Pergunto: porque 

não se faz algo? Em outros tempos, a água para beber, para fazer as comidas, para as pessoas se lavarem era dali que saía e nunca 

morreu ninguém. Mas, por aquilo que sei, segundo reza a história, era uma água que curava, segundo dizem pessoas tanto adultas, 

como menos adultas. Então agora no verão, porque é que não se faz algo, para que quem ali passa, muitas vezes, com sede para que 

ali pare e beber água? 

Pergunto à Senhora Presidente: qual é o ponto de situação dos postes para Rego de Vide, na Rua D. Manuel I ou o stock da 

“Ribeiro e Gonçalves” de Bragança ainda está com problemas de repor o seu dito stock? 

Mais uma vez, da parte da Câmara Municipal de Mirandela, desculpas “esfarrapadas”. Depois, nos votos, as pessoas façam igual. 

Senhor Presidente, há uma coisa que me preocupa muito na aldeia de Rego de Vide: uma casa em ruínas, metade em pé, metade no 

chão. Eventualmente, deve pertencer à Junta, não à Câmara, mas que alguém tome medidas, porque, um dia, pode haver uma 

derrocada e ferir ou matar alguém. Mas isso só não chega, porque há um candeeiro, no largo da aldeia, que tanto me preocupa que 

uma criança, como já se fali aqui de manhã, suba por aquele poste acima, coloque as mãos nos cabos e que fique lá eletrocutado. O 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia tem por obrigação de tomar estas medidas, mas não as toma. Tomo-as eu e enfrento. 

Senhor Presidente, é pena que não esteja aqui o Senhor Deputado Jorge Humberto que ele tomou aqui numa situação, na última 

Assembleia, em relação às Freguesias e do dinheiro que a Câmara dava às mesmas. Pergunto ao Senhor Presidente: estamos a 

chegar ao fim do primeiro semestre de 2021, quais vão ser as faturas que ele vai apresentar para justificar esse dinheiro que lhe vão 

dar? É que se fizeram obras no Cobro e em Rego de Vide, eu não tenho conhecimento. Só se foram obras que não estão à vista e 

essas serão obras subterrâneas. 

 

---------- O Senhor Munícipe RUI NEVES disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

O Senhor Presidente da Assembleia questionou a Senhora Presidente sobre qual era a estratégia política em relação à derrocada das 

casas do Lidl. A resposta da Senhora Presidente deixou-me perplexo. 
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A Senhora Presidente respondeu-lhe dizendo que não há qualquer estratégia política e que vão aguardar a decisão do Tribunal. A 

pergunta que lhe faço, Senhora Presidente, é: então qual foi o objetivo que a Senhora Presidente tinha quando convocou, 

recentemente, em março de 2021, a reunião com os particulares e lhes propôs ser o Município a fazer a obra definitiva e, 

posteriormente, ser iniciadas negociações sobre as indeminizações? 

Vai aguardar a decisão do Tribunal? Mas qual decisão, uma vez que não deixa o Tribunal proferir a decisão, como tem feito até 

aqui, recorrendo dessas decisões? E isso é muito importante, Senhora Presidente. Veja o caso da decisão do recurso que tomei hoje 

conhecimento. Não decidiu esse recurso pela junção do relatório pedido pelo Município com o recurso. Então, o que é que fez? 

Decidiu que fosse pedido um novo relatório, o que implica o gasto de milhares de euros para o Município e milhares de euros para 

os particulares, para além de protelar indefinidamente a situação. 

Veja, Senhora Presidente, que estivemos dois anos à espera de obter esta decisão, que já parou o processo por esses dois anos e 

também vai parar certamente o processo por outro tanto. 

Para quem defendeu tantas vezes, Senhora Presidente, que devia resolver-se o problema das pessoas e depois apurar 

responsabilidades, a pergunta que lhe faço e com tristeza é: não está cansada de brincar tanto com os proprietários? 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente à situação da Sacor, dizer que está em sede de escritura de compra e venda, ou seja, foi resolvido na última 

Assembleia Municipal, estamos já com a situação tratada com o Advogado do proprietário e com o Gabinete Jurídico da Câmara 

Municipal. 

Quanto ao Bairro Tua Sol, respondi no período de Antes da Ordem do Dia. Julgo que faz referência ao parque infantil, que orça em 

25 mil euros e que vai abrir procedimento. Em relação ao saneamento de Cobro, fizemos um concurso, ficou deserto, vamos ter que 

abrir outra vez, ou seja, não houve concorrentes à proposta. 

No que concerne à verba do exército, não conheço, não existe nenhuma verba do exército na Câmara de Mirandela para fazer 

qualquer intervenção na estrada entre Rego de Vide e Avidagos. 

Em relação aos orçamentos da rua que referiu, foram aprovados na Câmara Municipal, estão em sede de E-REDES para a sua 

execução. 

No que diz respeito às questões que colocou ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, não poderei responder, mas, de forma 

pessoal, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia terá todo o gosto em responder às questões que colocou. 

Relativamente à intervenção do Dr. Rui Neves, é um assunto que nos toca a todos, a mim em particular. Posso dizer que este é um 

processo que foi mal processado desde o início, costuma dizer-se na gíria popular que “o que nasce torto, tarde ou nunca endireita” 

e esta questão, é uma questão entre privados, mas que, ao abrigo do estado de necessidade e emergência, a Câmara Municipal 

poderia intervir na execução dos muros definitivos. Estamos a falar passado sete anos, estamos a falar de verbas indemnizatórias 

que podem ultrapassar um milhão de euros, estamos a falar na construção de um muro que pode orçar em mais de meio milhão de 

euros e só o projeto de execução custa 52 mil euros. 

Não estou cansada de brincar com os proprietários, Dr. Rui Neves, a questão é que tudo aquilo que o nosso Advogado e, por isso, 

convocamos para uma reunião para que houvesse uma tentativa de acordo anterior à decisão do Tribunal, seria entre os dois 

Advogados, o Advogado do Município e o Advogado dos moradores. Por isso, julgo que era importante os dois Advogados 

reunirem-se e fazerem o acordo. 

O que falo, quando disse que não havia estratégia política, é que, tudo o que diz respeito à questão jurídica, eu não sou Jurista, não 

sou Advogada, portanto, não sei dizer qual é a estratégia, sob o ponto de vista jurídico. O que solicitei ao Advogado da Câmara era 

resolver o problema. Resolver o problema, garantido a execução definitiva do muro. Agora, o que está em causa é muito mais do 

que resolver o problema. Estão em causa indeminizações por danos morais, por danos patrimoniais que os serviços técnicos da 

Câmara asseguram não ser responsabilidade da Câmara e ser responsabilidade da construção e de todos aqueles que assinaram os 

termos de responsabilidade relativamente àquela obra. 

Aquilo que digo é que o recurso é feito, porque, e em parte, o Tribunal deu razão à Câmara Municipal, pedindo uma nova 

peritagem. Nesta Assembleia Municipal, esta questão está a transformar-se, e tem-se transformado ao longo dos últimos anos, 

numa questão política e, neste momento, é uma questão judicial. A Câmara tem um Advogado, os moradores têm um Advogado 

que está a acompanhar o processo. O que proponho aos moradores é que os dois Advogados conciliem uma situação que não 

prejudique a Câmara Municipal, porque nós, legalmente, também não podemos resolver e dizer que os danos morais são 200, 300 

ou 400 mil euros e chegar a um acordo. O acordo tem de ser entre os Advogados dos moradores e o Advogado da Câmara 

Municipal. Acho é que não devemos transformar esta questão numa questão de estratégia política, uma vez que, se fosse político, já 

estaria resolvido. Ou seja, se fosse por vontade política, por minha vontade e por vontade do Executivo da Câmara Municipal já 

estaria resolvido. 

A grande questão é que não é uma questão política, é uma questão judicial, porque corre nos Tribunais um processo contra a 

Câmara que acusa a Câmara de ser responsável pela derrocada e os Serviços Técnicos, que à data, em 2014, estavam na Câmara, 

dizem que não é responsabilidade da Câmara, que é responsabilidade dos construtores, dos loteadores e todos aqueles que 

estiveram envolvidos nas construções. 

Senhor Dr. Rui Neves, como morador, sabe o quanto lamento esta situação, sabe que tenho feito todos os esforços, talvez até 

demais, ultrapassando as minhas competências nesta área, que não as tenho, mas solicitando sempre aos Advogados que tentem 

resolver a situação de forma definitiva. Obviamente que as obras temporárias, são obras temporárias que se gasta dinheiro e não 

resolve o problema das moradias. 

Relativamente a tudo aquilo que será o futuro deste processo, julgo que devem ser os Advogados, uma vez que a questão está nos 

Tribunais e os Tribunais prolongam muitos prazos de decisão. Julgo que devem ser os Advogados a entrar num consenso, a entrar 

num acordo. A Câmara Municipal está disponível para resolver de forma definitiva a situação. Não podemos é pagar sem ter a 
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certeza que a responsabilidade é do próprio Município em 2014, sendo que o acordo prejudicial tem que ser formalizado entre os 

Advogados. 

Garanto que se fosse uma decisão política, ela já estaria tomada, mas as competências do Presidente da Câmara não vão além 

daquilo que são as decisões políticas e não as decisões em acordos prejudiciais, por isso é que a Câmara Municipal tem um 

Mandatário Judicial e um Advogado. 

 

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

Não havendo mais intervenções, vou dar por encerrada a Sessão de hoje e dizer-vos que, se não houve algo extraordinário, 

reencontrar-nos-emos para a última Sessão, possivelmente, a 10 de setembro. 

Um bom regresso a casa e obrigado a todos. 

 

 

 

---------- 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 19 horas 30 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 


