CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA
CERTIDÃO DO PONTO 04 DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE 14/12/2021
APROVADA EM MINUTA, NOS TERMOS LEGAIS, NA PARTE RESPETIVA

Esmeralda Pinto, Jurista da Câmara Municipal de Mirandela:
CERTIFICA que, da Ata n.º 25 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Mirandela realizada em 14 de
dezembro de 2021, aprovada 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, consta uma deliberação do seguinte teor:

“04/OA – Orçamento Municipal para o ano económico de 2022.
---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES em 09/12/2021, apresentou o Orçamento Municipal para o ano
económico de 2022, com a seguinte Mensagem da Presidente:
“Mensagem da Presidente
No dia 26 de setembro de 2021 a equipa que privilegiadamente lidero, viu reforçada a sua posição enquanto força
política e ao vencer mais umas eleições autárquicas, redobrou a sua responsabilidade e coesão.
Identificados com a confiança das pessoas e a sua esperança ficamos ainda mais sensíveis quanto às necessidades e
anseios. Enquadrados por um projeto, ambicionamos tudo, pois o empenho e o trabalho são inquestionáveis por
honra e palavra.
A experiência dos últimos quatro anos alicerça conhecimento, mas determina mais competência e rigor. Mais
exigência, eficiência e eficácia sempre sustentados em ideias e intenções sabemos que as oportunidades não se
podem desperdiçar.
A Estratégia Local de Habitação, os fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência e do Programa de
Assistência para a Coesão dos Territórios da Europa são as bases do investimento macroeconómico, mas não
diminuem a necessidade de encontrar vias e áreas de desenvolvimento e investimento local.
A saúde pública, a educação, o desenvolvimento social em suporte a uma sociedade emergente e multicultural
determina o futuro e conscientes que a prestação de contas se torna cada dia mais determinante, pois assim nos
afirmamos, queremos neste documento de gestão estratégica, identificar todos com a realidade que impulsiona, mas
também determina o movimento autárquico e o desenvolvimento.
Não abdicamos do rigor e da transparência, não abdicamos da lealdade institucional e da capacidade objetiva de
fazer sem acrescentar divida ou ónus e encargos às gerações vindouras. A realidade é inquestionável e ainda vão ser
precisos uns anos para sermos um Município líder na capacidade de fazer e empreender sem depender de apoios e
fundos europeus.
Nada disto diminui ou encerra ambição, mas sendo uma evidência apenas apela a uma maior capacidade de
empreender fazendo sempre mais com menos.
A nossa identidade ficará na MARCA que iremos redescobrir a breve prazo e com ela projetamos sonho e em seu
torno tudo se construirá sistemática e coerentemente.
Um território que perde capacidade crítica dos seus mais velhos e que não faz ressurgir talento nas novas gerações
jamais será capaz de se afirmar e Mirandela está orientada para este desígnio de crescimento de visão estratégica e
assim prosseguiremos.
O conhecimento universal, a unidade geracional, a integração comunitária de cultura e de berço, sem distinções é
vetor de desenvolvimento e base da sociedade que ambicionamos sempre em respeito por tudo o que nos
transmitiram de geração em geração e de que não abrimos mão.
Inclusivos, sociais por ideologia e trabalho, acreditamos que esta diversidade terá que se fundar em base
transmontana e acrescentar valor a esta identidade, mas jamais a negando ou esquecendo.
A comunicação é global e com isso o paradigma da palavra deixou de ter barreiras e limites. Aproximar todos da
era digital, da compreensão dos fenómenos e afirmação social é imperativo de desenvolvimento pelo que a
educação terá aqui, também, um papel determinante. Importa dotar todos deste acesso ao espaço digital, mas cada
vez se torna mais importante saber comunicar em conhecimento e interpretação do que vivemos e qual o futuro que
se define aos nossos olhos.
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Capacitar o acesso ágil e funcional aos serviços municipais, tornar eficiente a resposta às necessidades e gerar um
serviço público de excelência são realidades que assumimos e que queremos desenvolvidas.
Fortalecer a economia local, tornar ágeis os projetos e planos de investimento numa lógica coerente e sustentada
são pontos inultrapassáveis de gestão autárquica.
Preparar Mirandela para os desafios geracionais que associados às alterações climáticas, sociais e de gestão do
conhecimento determinam ação consequente em políticas públicas e capacidade de empreender.
Revitalizar a cultura, em oferta e inovação, projetando memória agregada e multidisciplinar com respeito pelo
passado, mas de visão e alcance temporal tridimensional e prospetivo será um dos vetores estratégicos que
prosseguiremos. Queremos Mirandela a acompanhar o desenvolvimento tecnológico a se tornar uma Cidade
Inteligente porque isso aproveita recursos, reforça o desenvolvimento e otimiza recursos.
O turismo enquanto motor de desenvolvimento económico, concorre com tudo isto pois ambicionamos um
Concelho ímpar na sua identidade agrícola, na sua identidade ancestral e iremos oferecer a tranquilidade das serras,
dos montes, das Terras Quentes sem réplicas isoladas de paraísos que não os nossos.
Este documento encerra por isso, visão, ambição e da sua simplicidade conceptual apenas se pretende disponibilizar
informação útil, consciente e acessível a todos daquilo que é o universo de gestão autárquica para os anos que se
aproximam, sobretudo o próximo.
Um génio da gestão, Peter Drucker, refere que não somos capazes de prever o futuro, mas somos capazes de o criar
e assim o continuaremos a fazer em prol dos Mirandelenses e da Nossa Terra.”
---------- Vem acompanhada do Orçamento Municipal para o ano económico de 2022 e Grandes Opções do Plano,
que se dão por reproduzidos.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto:
1 - Aprovar o Orçamento Municipal para o ano económico de 2022;
2 - Submeter o referido documento à apreciação e votação da Assembleia
Municipal.
---------- Os Senhores Vereadores do PSD apresentaram a seguinte Declaração de Voto:
“Declaração de Voto a Favor
Os vereadores do PSD na Câmara Municipal de Mirandela, abaixo assinados, presentes na reunião de Câmara,
realizada na presente data, VOTAM FAVORAVELMENTE a proposta constante do ponto acima identificado,
apresentando para o efeito a seguinte fundamentação:
O Orçamento Municipal para o Ano 2022 constitui um instrumento fundamental para que o Executivo eleito possa
cumprir todos os objetivos, compromissos e promessas com que se apresentaram a Mirandela e aos mirandelenses
nas eleições autárquicas de 26 de setembro de 2021.
Nessa perspetiva, e, tendo em conta o superior interesse de Mirandela e dos mirandelenses, votamos
favoravelmente a proposta de Orçamento Municipal de 2022 para que os compromissos assumidos possam ser
honrados e integralmente cumpridos.
Os Vereadores da Oposição (PSD) na Câmara Municipal de Mirandela
Duarte Travanca
Francisco Clemente
Nélia Pinheiro.””

Mirandela, 14 de dezembro de 2021.

A Presidente da Câmara Municipal;

_______________________
Júlia Rodrigues

A Jurista;
________________________

Esmeralda Pinto
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