
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

ATA N.º 07/2021 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO 

Presidente: - Francisco José Esteves 

1.ª Secretária: - Luísa Maria Almeida Torres Belchior 

2.º Secretário: - José António Costa Ferreira 

Hora de Abertura: - 09.30 Horas 

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

Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues e pelos Senhores 

Vereadores: 

 - Carlos Duarte Travanca 

 - Vítor Manuel Correia 

 - Orlando Ferreira Pires 

 - Francisco José Clemente Sousa 

 - Vera Cristina Quintela Pires Preto 

 - Nélia Alexandra Pires Pinheiro 

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

 

Informações da Mesa da Assembleia Municipal. 
 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal FRANCISCO ESTEVES disse: 

Cumprimento todos os Senhores Deputados, a Senhora Presidente da Câmara, os Senhores Vereadores, bem como aos Senhores 

membros do público e comunicação social. Sejam bem-vindos a esta Sessão da Assembleia Municipal. 

 

---------- 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 justificações e substituições: 

A Senhora Deputada Débora Amparo Pinheiro Pereira é substituída pelo Senhor Deputado Luís António Santos Tomé. 

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Caravelas Maria Manuela Esteves é substituída pelo Secretário Énio Rodrigues 

Ricardo. 

A Senhora Deputada Sandra Cristina Bento Gomes é substituída pelo Senhor Deputado João Luís Belchior Tomé Pilão. 

 

Registo de Faltas. 

Débora Amparo Pinheiro Pereira, Maria Manuela Esteves, Sandra Cristina Bento Gomes 

 

Apresentaram justificação de Faltas: 

- Débora Amparo Pinheiro Pereira: Sessão de 19 de novembro de 2021. 

- Maria Manuela Esteves: Sessão de 19 de novembro de 2021. 

- Sandra Cristina Bento Gomes: Sessão de 19 de novembro de 2021. 

 

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

mencionados. 
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1.º Período de Intervenção do Público 

1 – Público - Período de Intervenção. 
 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal FRANCISCO ESTEVES disse: 

O Primeiro Ponto da Ordem do Dia desta Sessão Extraordinária diz respeito à Intervenção do Público, se alguém no público estiver 

na disposição de intervir, por favor peço que se identifique. 

Registo uma inscrição do público. 

 

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

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Quero fazer aqui publicamente os agradecimentos à Senhora Presidente da Câmara Municipal de Mirandela. Quero felicitá-la em 

primeiro lugar pela sua vitória. 

Senhor Presidente, em nome dos moradores do bairro Tua Sol, o nosso muito obrigado em relação ao parque infantil que está a ser 

feito. Em nome de todos, o nosso muito obrigado. 

Queria pedir Senhora Presidente, que deveria ser ali colocada na minha ideia, uma casa de banho, porque as crianças que ali 

brincarem e alguns que serão desviados dali, quando lhe der vontade de fazer as necessidades, daqui até que cheguem à casa dos 

familiares irão lá chegar encharcados. Tem ali as condições para colocarem ali uma casa de banho e não será assim tão dispendiosa. 

Senhora Presidente, chamei à atenção numa Assembleia em relação ao estado em que se encontrava o rio Tua, ainda bem que estão 

a fazer alguma coisa em relação ao rio Tua e parece que está a ser feito um trabalho bem feito, os arbustos foram cortados do lado 

de baixo da Ponte Açude, para que realmente quando a água vier que tenha um caudal melhor. 

Não se esqueçam da sinalética do bairro Tua Sol, porque perto das eleições isso foi prometido e até ao momento nada foi feito, 

tanto a Câmara como a Polícia deviam tomar medidas, porque há cruzamentos muito perigosos. 

Senhor Presidente, um agradecimento à Senhora Presidente em relação à estrada que pertence a Marmelos, Lamas de Orelhão e 

Cobro, só perde um pouco por ser tardia, mas quem esperou até esta altura soube esperar. Pecam um pouco por ser estreita, era 

estreita e continua a ser estreita, as valetas não ficaram bem feitas, deviam ser feitas em L e não em V e não precisavam de ser tão 

largas, encurtou um pouco à largura da estrada. 

Senhor Presidente, quero lançar aqui mais uma vez um repto de que é inadmissível que no Rego de Vide os saneamentos corram a 

céu aberto para uma linha de água, no Cobro nem isso acontece, porque estão a correr exatamente para as fossas séticas, pena é e é 

inadmissível que as pessoas que não têm saneamento paguem saneamento. Durante a sua campanha eleitoral foi prometido que 

iriam fazer ali alguma coisa, espero que criem ali alguma coisa e que façam ali alguma coisa, porque se há dinheiro para gastar na 

Bronceda 400 mil euros para fazer os saneamentos, espero que o Cobro também não seja esquecido e que sejam feitos, porque uns 

não podem ser “filhos de Deus e outros filhos do Diabo”. 

Queria dizer que o Senhor Presidente da Freguesia do Cobro tem que se bater por aquela Freguesia e tem que fazer o melhor por 

aquela Freguesia, coisa que alguns que por ali passaram nunca o fizeram. Senhor Presidente, temos dialogado telefonicamente um 

com o outro, o Senhor Presidente sabe perfeitamente que teve uma campanha eleitoral um bocadinho menos adequada, ele sabe ao 

que me estou a referir, estarei com ele, embora ele já me tenha pedido a minha colaboração e eu estarei para colaborar com ele, 

naquilo que ele precisar e naquilo que estiver ao meu alcance. Mas atenção Senhor Presidente e eu vou agora citar aqui uma coisa, 

“não tente roer a corda” e ao dizer isto sabe bem ao que me refiro, é que eu sou capaz depois de alguma coisa. 

 

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

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

Comunicação Social e Público presente. 

Agradeço a intervenção do público, o munícipe Manuel Brízido e colocou aqui algumas situações que interessam esclarecer. 

Em relação ao parque infantil do bairro Tua Sol, tinha havido, como sabe, há alguns anos, um abaixo-assinado dos moradores, está 

a ser construído, no projeto não foi incluído as casas de banho por razões que dizem respeito também, não basta faze as casas de 

banho, é preciso depois mantê-las e portanto, é uma situação que temos que avaliar, mas julgo que o parque infantil do bairro 

estariam também direcionado para as crianças que ali habitam, ou amigos e familiares. Obviamente que as casas dos familiares ou 

amigos estão na proximidade, mas é uma situação que iremos avaliar, apesar de considerarmos que não serão de alguma forma 

indispensáveis. 

Relativamente ao esvaziamento da albufeira, dizer que houve a prorrogação do prazo, tinha sido solicitado já há mais de seis meses 

o pedido ao ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas I.P., para fazermos o esvaziamento que estaria 

relacionado com o levantamento topográfico de toda a albufeira, com a limpeza da albufeira e também algumas intervenções num 

pilar da Ponte Velha. Temos sido acompanhados por uma empresa, aliás, houve um concurso já há três anos para a avaliação do 

estado das pontes do concelho, foram 23 pontes avaliadas e uma daquelas que estava sinalizada como prioridade de intervenção foi 

a Ponte Velha e por isso a empresa fez esse diagnóstico, tivemos que contratar para haver ali injeções de cimento no pilar, por isso 

houve a prorrogação do prazo do esvaziamento. 

Vamos ter que fazer intervenções na Ponte Engenheiro Machado Vaz e também na Ponte Açude, já contratamos empresas para nos 

fazerem o projeto de execução, neste momento estamos a contactar as Infraestruturas de Portugal I.P., porque são intervenções de 

um montante de mais de 500 mil euros em cada uma das pontes e por isso, obviamente teremos que saber de que forma é que 

podemos participar. Por isso, as obras que estavam projetadas e aprovado o financiamento da Ponte Engenheiro Machado Vaz, 

passeios, guardas, não vão ser realizadas sem fazermos a reparação da infraestrutura, por questões de segurança. 
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Relativamente à sinalética do bairro Tua Sol, já abrimos dois procedimentos para a sinalética, não só na cidade, mas também nas 

estradas municipais, concretamente não sei se a sinalética do bairro está já num daqueles que foi adjudicado, ou se está naquele que 

vai a concurso. 

Quanto à estrada do Rego de Vide, houve um caderno de encargos, houve um projeto, os Serviços Técnicos da Câmara fizeram o 

projeto de acordo com aquilo que consideravam ser o melhor para a estrada, de forma a ficar segura e ter uma durabilidade que é 

desejável, temos ali alguns problemas com as serventias, foram feitas algumas serventias que não estão de acordo com aquilo que 

foi pedido, mas neste momento julgo que estão reunidas as condições para termos uma estrada com bom piso, que era aquilo que os 

moradores mais desejavam, tanto os de Fonte da Urse, como também de Cobro e Rego de Vide e por isso a obra está a ser 

acompanhada, está a ser executada, atrasou-se de facto e o tempo também não ajuda, porque o piso tem de ser colocado em 

temperaturas acima dos 10 graus, pelo menos, vamos ver o que é que vamos conseguir, estamos preocupados obviamente, vamos 

fazer o mais possível e terminá-la logo que seja possível. Julgo que ainda conseguimos, dependendo das condições climatéricas, 

acabar ainda o mais rapidamente possível. 

Em relação ao saneamento, nós temos como sabem, alguns problemas de saneamento em bairros da cidade e também em algumas 

aldeias, não podemos, com base no Orçamento Municipal, executar todas as obras ao mesmo tempo, estamos agora a candidatar, no 

âmbito do roteiro das barragens o bairro da Ruiva, a Etar do Rego de Vide, tudo aquilo que temos como projeto já executado. 

Quanto ao pagamento do saneamento, dizer que não foi nada alterado em relação ao que existia no passado, continuamos a manter 

o pagamento sendo que, tem como gratuita uma limpeza anual das fossas, sempre qua há dificuldades financeiras os munícipes 

pedem aos Serviços de Ação Social e o pagamento é feito através dos Serviços de Ação Social. Já era assim no passado, 

mantivemos esta situação, consideramos que apesar de querermos chegar com a rede de saneamento a todo lado, é muito difícil 

porque não conseguimos, a Bronceda era uma prioridade, não tem saneamento também, é uma aldeia inteira, mas tudo vamos fazer 

para conseguir, obviamente, alargar o mais possível a rede de saneamento a todas as habitações, apesar da nossa cobertura de 

saneamento ser bastante alta nos dados da ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, mas de facto há 

situações que não conseguimos, ou por questões técnicas do ponto do saneamento, temos que bombear, ou por a etar, estamos a 

fazer a Etar dos Passos, que já estava pedida há muitos anos, vamos fazendo à medida que tivermos projetos, se forem financiados 

melhor ainda, porque não é tudo do Orçamento Municipal. 

Como sabem os Fundos Comunitários deixaram de comparticipar vias, saneamento e redes de água e por isso tem de ser tudo feito 

com base no nosso Orçamento Municipal, de qualquer forma, estamos a alargar de forma considerável as estações de tratamento de 

águas residuais, a rede de saneamento e melhorar as condições das Etar’s, também é uma das nossas prioridades, porque muitas 

delas causam maus cheiros às populações, ou porque o crescimento das habitações cresceu para o lado da Etar, ou porque a Etar foi 

localizada num local onde já existiam habitações e há muitas populações que sofrem com esta situação. 

Ordem do Dia 

2.- Conhecimento dos Representantes da Assembleia Municipal: 

2.1 - Comissão Permanente – conhecimento, nos termos do n.º 1 do artigo 54.º do Regimento da Assembleia 

Municipal de Mirandela. 
 
---------- Foi presente uma Informação subscrita pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal Francisco Esteves em 08/11/2021, com o 

seguinte teor: 

 

“Assunto: Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Mirandela 

Nos termos do n.º 1 do artigo 54.º do Regimento da Assembleia Municipal de Mirandela “A Comissão Permanente é uma instância 

consultiva do Presidente da Assembleia Municipal, que a ela preside, e é constituída por um representante de cada Grupo 

Municipal.” 

A escolha dos representantes na Comissão Permanente é uma prerrogativa e competência exclusiva dos partidos/grupos 

municipais, não carecendo de validação/deliberação da Assembleia Municipal, pois a mesma não tem competência para se 

imiscuir na escolha de cada partido/grupo municipal, matéria de escolha interna dos mesmos. 

Nesse sentido, informa-se que a Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Mirandela do Mandato 2021-2025 é 

constituída pelos seguintes Membros: 

- Francisco José Esteves (PS); 

- Luísa Maria Almeida Torres Belchior (PS); 

- José António Costa Ferreira (PS); 

- Rui Filipe Pacheco Carrazedo (PS); 

- Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto (PSD); 

- Jorge Humberto Correia Fernandes (CDU); 

- Virgílio António Barbosa Tavares (CDS/PP); 

- José Eduardo Evaristo Cabanas (Independente).” 
 

---------- A Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Mirandela do Mandato 2021-2025 é constituída pelos seguintes 

Membros: 

- Francisco José Esteves (PS); 
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- Luísa Maria Almeida Torres Belchior (PS); 

- José António Costa Ferreira (PS); 

- Rui Filipe Pacheco Carrazedo (PS); 

- Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto (PSD); 

- Jorge Humberto Correia Fernandes (CDU); 

- Virgílio António Barbosa Tavares (CDS/PP); 

- José Eduardo Evaristo Cabanas (Independente). 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

2.2 - Comissão de Revisão do Regimento da AMM – conhecimento, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º 

do Regimento da Assembleia Municipal de Mirandela. 
 
---------- Foi presente uma Informação subscrita pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal Francisco Esteves em 08/11/2021, com o 

seguinte teor: 

 

“Assunto: Comissão de Revisão do Regimento da Assembleia Municipal de Mirandela 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do Regimento da Assembleia Municipal de Mirandela, compete à Mesa da 

Assembleia: “Elaborar o projeto de Regimento da Assembleia Municipal ou propor a constituição de um grupo de trabalho para o 

efeito.” 

A escolha dos representantes na Comissão de Revisão do Regimento da AMM é uma prerrogativa e competência exclusiva dos 

partidos/grupos municipais, não carecendo de validação/deliberação da Assembleia Municipal, pois a mesma não tem 

competência para se imiscuir na escolha de cada partido/grupo municipal, matéria de escolha interna dos mesmos. 

Nesse sentido, informa-se que a Comissão Eventual da Revisão do Regimento da Assembleia Municipal de Mirandela do Mandato 

2021-2025 é constituída pelos seguintes Membros: 

- Francisco José Esteves (PS); 

- Luísa Maria Almeida Torres Belchior (PS); 

- José António Costa Ferreira (PS); 

- Graciete Cláudia Alves Ramos (PS); 

- Carlos Alberto Ventura Marques (PSD); 

- Jorge Humberto Correia Fernandes (CDU); 

- Virgílio António Barbosa Tavares (CDS/PP); 

- José Eduardo Evaristo Cabanas (Independente).” 

 

---------- A Comissão da Revisão do Regimento da Assembleia Municipal de Mirandela do Mandato 2021-2025 é constituída pelos 

seguintes Membros: 

- Francisco José Esteves (PS); 

- Luísa Maria Almeida Torres Belchior (PS); 

- José António Costa Ferreira (PS); 

- Graciete Cláudia Alves Ramos (PS); 

- Carlos Alberto Ventura Marques (PSD); 

- Jorge Humberto Correia Fernandes (CDU); 

- Virgílio António Barbosa Tavares (CDS/PP); 

- José Eduardo Evaristo Cabanas (Independente). 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

2.3 - Conselho Municipal de Segurança – conhecimento – Integram o Conselho Municipal de Segurança, o 

Presidente da Assembleia Municipal e os Presidentes das Juntas de Freguesia do Município, nos termos das 

alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 5.º do seu Regulamento. 
 
---------- Foi presente uma Informação subscrita pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal Francisco Esteves em 08/11/2021, com o 

seguinte teor: 

 

“Assunto: Conselho Municipal de Segurança de Mirandela 

Nos termos das alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Mirandela, integram 

o Conselho: “O Presidente da Assembleia Municipal, ou o seu representante nos termos da lei; Os Presidentes das Juntas de 

Freguesia do Município de Mirandela ou os seus representantes nos termos da lei.” 

Nesse sentido, informa-se que o Conselho Municipal de Segurança de Mirandela do Mandato 2021-2025 é constituído pelo 

Presidente da Assembleia Municipal e todos os Presidentes de Junta de Freguesia, ou os seus representantes legais.” 
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---------- O Conselho Municipal de Segurança de Mirandela do Mandato 2021-2025 é constituído pelo Presidente da Assembleia 

Municipal e todos os Presidentes de Junta de Freguesia, ou os seus representantes legais. 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

2.4 - Conselho Desportivo Municipal – conhecimento – Integram o Conselho Municipal Desportivo, os Presidentes 

de Juntas de Freguesia responsáveis por equipamentos desportivos, conforme estabelecido na alínea e) do artigo 

62.º do seu Regulamento. 
 
---------- Foi presente uma Informação subscrita pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal Francisco Esteves em 08/11/2021, com o 

seguinte teor: 

 

“Assunto: Conselho Desportivo Municipal de Mirandela 

Nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 62.º do Regulamento Municipal de Atribuição de Comparticipação à Prática Desportiva 

do Conselho de Mirandela, o Conselho Desportivo Municipal é um órgão consultivo, independente, com a seguinte composição: 

“Os Presidentes de Juntas de Freguesia responsáveis por Equipamentos Desportivos.” 

Nesse sentido, informa-se que o Conselho Desportivo Municipal de Mirandela do Mandato 2021-2025 é constituído por todos os 

Presidentes de Juntas de Freguesia responsáveis por Equipamentos Desportivos.” 

 

---------- O Conselho Desportivo Municipal de Mirandela do Mandato 2021-2025 é constituído por todos os Presidentes de Juntas 

de Freguesia responsáveis por Equipamentos Desportivos. 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

3.- Nomeação dos Representantes da Assembleia Municipal para: 

3.1 - Conselho Municipal de Agricultura – nomeação de 5 representantes – um representante de cada grupo 

político, incluindo um representante dos independentes, com assento na Assembleia Municipal, conforme 

estabelecido na alínea j) do artigo 7.º do seu Regulamento. 
 

---------- No âmbito do Regulamento do Conselho Municipal de Agricultura, foram indicados pelos Grupos Municipais para o 

referido Conselho Municipal, os seguintes Membros: 

 

PS – Manuel Agostinho Beça de Sousa. 

PSD – Carlos Rafael de Sousa Carvalho. 

CDS/PP – Hernâni Torres Moutinho. 

CDU – Jorge Humberto Correia Fernandes. 

Independentes – Presidente da Junta de Freguesia de Frechas, José Carlos Teixeira. 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

3.2 - Conselho Municipal de Juventude – nomeação de 5 representantes – um membro da Assembleia Municipal 

de cada partido ou grupo de cidadãos eleitores representados na Assembleia Municipal, conforme estabelecido 

na alínea b) do artigo 4.º do seu Regulamento. 
 

---------- No âmbito do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude, foram indicados pelos Grupos Municipais para o 

referido Conselho Municipal, os seguintes Membros: 

 

PS – Daniela Alexandra Alves Rodrigues. 

PSD – Camila Padrão Fraga. 

CDS/PP – Virgínia Maria Chéu Guedes Vaz. 

CDU – Jorge Humberto Correia Fernandes. 

Independentes – Presidente da União de Freguesias de Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa, Luís Carlos Parafita Esteves. 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

3.3 - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco - CPCJ – nomeação de 4 cidadãos, nos termos da 

alínea l) do n.º 1 do artigo 10.º do Regulamento Interno da CPCJ. 
 

---------- No âmbito do Regulamento Interno da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, foram indicados 

pelos Grupos Municipais para a referida Comissão, os seguintes Membros: 

 

PS – Patrícia Andreia Felgueiras Pires Bernardo. 
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PSD – Ana Luísa Deimãos Sacramento Lopes. 

CDS/PP – José Mário Pinheiro Mesquita. 

CDU – Jorge Humberto Correia Fernandes. 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

4.- Eleição dos Representantes da Assembleia Municipal para: 

4.1 - Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM) – 

Eleição de 4 elementos, pelo método de Hondt, nos termos alínea b) do n.º 1 do artigo 83.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. 
 

---------- Foram presentes para votação três Listas: 

Lista A (Grupo Municipal do PS): Francisco José Esteves; José António Costa Ferreira; Rui Filipe Pacheco Carrazedo. Suplente: 

Luísa Maria Almeida Torres Belchior. 

Lista B (Grupo Municipal do PSD): Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto; Carlos Alberto Ventura Marques; João Carlos 

Malheiro dos Reis; Carlos Rafael de Sousa Carvalho. 

Lista C (Grupo Municipal do CDS/PP): Hernâni Torres Moutinho; Virgínia Maria Chéu Guedes Vaz; José Mário Pinheiro 

Mesquita; Virgílio António Barbosa Tavares. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 31 Membros diretamente eleitos presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por escrutínio secreto, com 16 votos na Lista A, 11 votos na 

Lista B e quatro votos na Lista C, eleger para a Assembleia Intermunicipal da Comunidade 

Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM), Francisco José Esteves (PS), José 

António Costa Ferreira (PS), Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto (PSD) e Carlos Alberto 

Ventura Marques (PSD). 

 

4.2 - Comissão de Acompanhamento de Elaboração e Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) – Eleição de 

1 representante, nos termos alínea d) do n.º 1 do artigo 7.º da Portaria n.º 277/2015, de 10 de setembro. 
 

---------- Foram presentes para votação três Listas: 

Lista A (Grupo Municipal do PS): Luísa Maria Almeida Torres Belchior. 

Lista B (Grupo Municipal do PSD): Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhais, Nelson Manuel Sousa Teixeira. 

Lista C (Grupo Municipal do CDS/PP): José Mário Pinheiro Mesquita. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 61 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por escrutínio secreto, com 35 votos na Lista A, 22 votos na 

Lista B e quatro votos na Lista C, eleger o Membro eleito da Assembleia Municipal Luísa Maria 

Almeida Torres Belchior, como representante na Comissão de Acompanhamento de Elaboração 

e Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM). 

 

4.3 - Conselho Desportivo Municipal – Eleição de 1 representante da Assembleia Municipal, nos termos alínea d) 

do n.º 1 do artigo 62.º do Regulamento Municipal de Atribuição de Comparticipação à Prática Desportiva do 

Conselho de Mirandela. 
 

---------- Foram presentes para votação três Listas: 

Lista A (Grupo Municipal do PS): Paulo Manuel Pinto Guedes. 

Lista B (Grupo Municipal do PSD): Diana Delfina Santos Costa. 

Lista C (Grupo Municipal do CDS/PP): José Mário Pinheiro Mesquita. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 60 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por escrutínio secreto, com 36 votos na Lista A, 19 votos na 

Lista B e cinco votos na Lista C, eleger o Membro eleito da Assembleia Municipal Paulo Manuel 

Pinto Guedes, como representante no Conselho Desportivo Municipal. 

 

5.- Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para: 

5.1 - Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) – Eleição de um Presidente de Junta de 

Freguesia, a Delegado da ANMP, e um suplente (também Presidente de Junta de Freguesia), nos termos da 

alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º, dos Estatutos da ANMP. 
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---------- Foram presentes para votação duas Listas: 

Lista A (Grupo Municipal do PS): Presidente da Junta de Freguesia de Alvites, Eurico José Lopes Montanha de Morais 

Carrapatoso. Suplente: Presidente da Junta de Freguesia de Abambres, José Eduardo Evaristo Cabanas. 

Lista B (Grupo Municipal do PSD): Presidente da Junta de Freguesia de Suçães, Maria Luísa Deimãos. Suplente: Presidente da 

Junta de Freguesia de Carvalhais, Nelson Manuel Sousa Teixeira. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 61 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por escrutínio secreto, com 39 votos na Lista A, 18 votos na 

Lista B e quatro votos em branco, eleger o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvites, 

Eurico José Lopes Montanha de Morais Carrapatoso, para Delegado do Município de Mirandela 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses e como suplente o Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Abambres, José Eduardo Evaristo Cabanas. 

 

5.2 - Assembleia Distrital de Bragança – Eleição de um Presidente da Junta de Freguesia, nos termos da alínea 

b) do artigo 2.º do Anexo da Lei n.º 36/2014 de 26 de junho - Regime Jurídico das Assembleias Distritais, na sua 

atual redação. 
 

---------- Foram presentes para votação duas Listas: 

Lista A (Grupo Municipal do PS): Presidente da Junta de Freguesia de Mirandela, Luís Carlos Fontoura Soares. 

Lista B (Grupo Municipal do PSD): Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro Velho, Maria Fernanda Fernandes Taveira 

Guerra. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 59 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por escrutínio secreto, com 34 votos na Lista A, 21 votos na 

Lista B e quatro votos em branco, eleger o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Mirandela, Luís Carlos Fontoura Soares, como represente na Assembleia Distrital de Bragança. 

 

5.3 - Conselho Consultivo do Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT) – Eleição de um Presidente da 

Junta de Freguesia, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento n.º 364-A/2013, de 24 de 

setembro. 
 

---------- Foram presentes para votação duas Listas: 

Lista A (Grupo Municipal do PS): Presidente da Junta de Freguesia de Abreiro, Ilda Maria Veiga Fernandes. 

Lista C (Independentes): Presidente da Junta de Freguesia de Frechas, José Carlos Teixeira. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 59 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por escrutínio secreto, com 24 votos na Lista A e 35 votos na 

Lista C, eleger o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frechas, José Carlos Teixeira, 

como representante no Conselho Consultivo do Parque Natural Regional do Vale do Tua 

(PNRVT). 

 

5.4 - Comissão Municipal de Proteção Civil – Eleição de um Presidente da Junta de Freguesia, nos termos da 

alínea i) do artigo 41.º da Lei n.º 27/2006, de 23 de julho, na sua atual redação dada pela Lei n.º 80/2015, de 3 de 

agosto. 
 

---------- Foram presentes para votação duas Listas: 

Lista A (Grupo Municipal do PS): Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Salgueiro, Adérito de Jesus Teixeira. 

Lista B (Grupo Municipal do PSD): Presidente da União de Freguesias de Franco e Vila Boa, Porfírio José Duarte Esteves. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 56 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por escrutínio secreto, com 34 votos na Lista A, 17 votos na 

Lista B, quatro votos em branco e um voto nulo, eleger o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Vale de Salgueiro, Adérito de Jesus Teixeira, como representante na Comissão 

Municipal de Proteção Civil. 

 

5.5 - Conselho Municipal de Educação – Eleição de um Presidente da Junta de Freguesia, nos termos alínea d) 

do n.º 1 do artigo 3.º do seu Regimento. 
 

---------- Foram presentes para votação duas Listas: 
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Lista A (Grupo Municipal do PS): Presidente da Junta de Freguesia de Lamas de Orelhão, Vanda da Assunção Carvalho Preciso. 

Lista B (Grupo Municipal do PSD): Presidente da Junta de Freguesia de Suçães, Maria Luísa Deimãos. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 57 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por escrutínio secreto, com 34 votos na Lista A, 18 votos na 

Lista B, quatro votos em branco e um voto nulo, eleger a Senhora Presidente da Junta de 

Freguesia de Lamas de Orelhão, Vanda da Assunção Carvalho Preciso, como representante no 

Conselho Municipal de Educação. 

 

5.6 - Conselho Municipal de Agricultura – Eleição de um Presidente da Junta de Freguesia, nos termos da 

alínea k) do artigo 7.º do seu Regulamento. 
 

---------- Foram presentes para votação duas Listas: 

Lista A (Grupo Municipal do PS): Presidente da Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama, Nuno José Gonçalves Nogueira. 

Lista B (Grupo Municipal do PSD): Presidente da União de Freguesias de Franco e Vila Boa, Porfírio José Duarte Esteves. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 57 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por escrutínio secreto, com 32 votos na Lista A, 20 votos na 

Lista B, quatro votos em branco e um voto nulo, eleger o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Torre de Dona Chama, Nuno José Gonçalves Nogueira, como representante no 

Conselho Municipal de Agricultura. 

 

5.7 - Comissão Municipal de Defesa da Floresta - Eleição de um representante das freguesias do concelho, nos 

termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 1.º do seu Regimento. 
 

---------- Foram presentes para votação duas Listas: 

Lista A (Grupo Municipal do PS): Presidente da Junta de Freguesia de Bouça, Duarte José Ruivo. 

Lista B (Grupo Municipal do PSD): Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador, Alexandre António Sousa Alves. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 58 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por escrutínio secreto, com 35 votos na Lista A, 18 votos na 

Lista B, quatro votos em branco e um voto nulo, eleger o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Bouça, Duarte José Ruivo, como representante na Comissão Municipal de Defesa 

da Floresta. 

 

5.8.- Conselho Cinegético e da Conservação da Fauna Municipal - Eleição de um Autarca de Freguesia, nos 

termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 157.º do Decreto-Lei n.º 201/2005, de 24 de novembro, na sua atual 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro. 
 

---------- Foram presentes para votação duas Listas: 

Lista A (Grupo Municipal do PS): Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Gouvinhas, Rui António Assis Melo. 

Lista B (Grupo Municipal do PSD): Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhais, Nelson Manuel Sousa Teixeira. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 58 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por escrutínio secreto, com 36 votos na Lista A, 18 votos na 

Lista B e quatro votos em branco, eleger o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vale de 

Gouvinhas, Rui António Assis Melo, como representante no Conselho Cinegético e da 

Conservação da Fauna Municipal. 

 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal FRANCISCO ESTEVES disse: 

Está assim concluída a nossa Ordem de Trabalhos, quero despedir-me, agradecendo a todos os vossos contributos para esta 

Assembleia, que decorreu de uma forma adequada, civilizada, elevada e cumprimentar a todos, cumprimentar também a Senhora 

Presidente e o Executivo camarário que nos acompanharam neste dia. 

Desejar a todos, um ótimo fim-de-semana e pedir-vos para registarem a vossa presença. Obrigado a todos. 

 

 

 



(Ata n.º 07/2021 de 19 de novembro) 

Pág. 9 de 9 

---------- 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 16 horas e 30 minutos. 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal; 

 

__________________________ 

Francisco José Esteves 

 

A Primeira Secretária; 

 

__________________________ 

Luísa Maria Almeida Torres Belchior 

 

O Segundo Secretário; 

 

_____________________________ 

José António Costa Ferreira 

 


