
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

ATA N.º 08/2021 

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO 

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 

Ata da 4.ª Sessão Ordinária - Aprovada por maioria, dispensando a sua leitura por ter sido 

03 de setembro de 2021 previamente distribuída a todos os membros 

Ata da Sessão de Instalação dos - Aprovada por maioria, dispensando a sua leitura por ter sido 

Órgãos do Município 16 de outubro previamente distribuída a todos os membros 

Ata da 2.ª Sessão Extraordinária - Aprovada por maioria, dispensando a sua leitura por ter sido 

19 de novembro 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: 

 - Carlos Duarte Travanca 

 - Vítor Manuel Correia 

 - Orlando Ferreira Pires 

 - 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: 

Dado já haver quórum, começo por cumprimentar todos os Senhores Deputados, a Senhora Presidente da Câmara, os Senhores 

Vereadores, bem como os Senhores membros do público e comunicação social. Faço votos que o dia de hoje seja totalmente 

proveitoso, com elevação da discussão sobre os assuntos que dizem respeito aos interesses do Município e lanço também o meu 

apelo, perante a situação que todos nós vivemos e que se afigura difícil do ponto de vista epidemiológico, para o cumprimento 

escrupuloso das medidas de proteção individual da COVID-19. 

Assim sendo, 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 Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo é substituída pelo Senhor Deputado Emanuel Sérgio Batista; 

O Senhor Deputado José Manuel Trovisco é substituído pelo Senhor Deputado Luís António Santos Tomé; 

A Senhora Presidente da Junta de Freguesias de Múrias Cláudia Viviana Estrói Carvalho Afonso é substituída por Patrícia Paula 

Ruivo dos Santos Romão. 

A Senhora Deputada Camila Padrão Fraga é substituída pela Senhora Deputada Rute Isabel Trigo Gonçalves. 

 

Registo de Faltas. 
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Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo, José Manuel Trovisco, Cláudia Viviana Estrói Carvalho Afonso, Camila Padrão Fraga, Rui 

Filipe Pacheco Carrazedo, Carlos Fernando Avelens Freitas, Luís José Herdeiro Mosqueiro, Diana Delfina Santos Costa. 

 

Apresentaram justificação de Faltas: 

- Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo: Sessão de 20 de dezembro de 2021. 

- José Manuel Trovisco: Sessão de 20 de dezembro de 2021. 

- Cláudia Viviana Estrói Carvalho Afonso: Sessão de 20 de dezembro de 2021. 

- Camila Padrão Fraga: Sessão de 20 de dezembro de 2021. 

- Rui Filipe Pacheco Carrazedo: Sessão de 20 de dezembro de 2021. 

- Carlos Fernando Avelens Freitas: Sessão de 20 de dezembro de 2021. 

- Luís José Herdeiro Mosqueiro: Sessão de 20 de dezembro de 2021. 

- Diana Delfina Santos Costa: Sessão de 20 de dezembro de 2021. 

 

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

mencionados. 

 

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

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

de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Estão dois Deputados no bar, porque lhes foi negado o acesso ao espaço da Assembleia Municipal por não terem certificado Covid. 

Pergunto: o que é que a Mesa pretende fazer? O certificado não é obrigatório. Se fosse obrigatório, a realização de um teste rápido, 

tinham-no feito e tinham-no apresentado na entrada desta Assembleia Municipal. 

Vão ficar impedidos de participar na Assembleia ou têm uma alternativa online onde possam participar também? 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhor Deputado, a apresentação do certificado não é uma regra da Mesa da Assembleia, é uma regra da Direção Geral de Saúde. 

As pessoas que entendam participar em eventos têm que estar acompanhadas do certificado. Isto já não é uma regra como era 

anteriormente, é uma imposição desde o dia 01 de dezembro. Se fosse da Mesa aceitávamos essa questão, neste momento deixou 

de ser. Portanto, é uma regra superior, tutelar. Contudo, podem fazer o teste rápido e entrar na sala. 

Não nos compete a nós atribuir o direito destes dois Deputados entrarem na sala sem os restantes Deputados Municipais saberem se 

o podem fazer ou não podem fazer. Essa questão deixou de ser uma regra de imposição de quem organiza a Assembleia Municipal, 

desde o dia 01 de dezembro. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Estive num evento este fim-de-semana e a organização possibilitou-me a realização de testes rápidos. Fomos tão exigentes no 

passado quando já estávamos vacinados e o teste não era obrigatório e nós fazíamo-lo. 

A grande questão aqui é que são três Deputados Municipais, a Câmara Municipal não tem a faculdade imediata da fazerem testes 

rápidos? Se bem que o Senhor Deputado José Mário Mesquita acabou de ir fazer o teste rápido. 

Não está precavida esta situação por parte da Mesa. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Não está nem tem que estar, porque a Mesa da Assembleia Municipal não faz testes rápidos Senhor Deputado. Estas imposições 

deixaram de estar, desde o dia 01 de dezembro, na alçada de organização da Mesa. Todos os cidadãos sabem que tendo que 

participar em eventos têm que ser acompanhados de um certificado Covid ou de um teste rápido datado, de acordo com a Lei 

vigente, pelo que, nessas condições, isso é do foro individual de cada um e não nos compete a nós permitir, como lhe disse, a 

entrada em desacordo com aquilo que são as indicações e as restrições, sem os restantes Deputados Municipais saberem sequer se 

esses Deputados podem o não entrar na sala. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Falei com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhais, atento a estas coisas, porque é um organizador de eventos. O 

certificado é exigido quando há eventos com lugares marcados. Neste caso aqui, é possível, pelas condições da sala, mantermos 

mais de dois metros entre todos. Julgo que está com a legislação na mão, que teve o cuidado de ler e está a facultá-la a esta 

Assembleia Municipal. Agradeço-lhe Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhais Nelson Teixeira. 

Em que ficamos? Eu também não estou esclarecido. Salvo opiniões melhores. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 



(Ata n.º 08/2021 de 20 de dezembro) 

Pág. 3 de 50 

Senhor Deputado, a informação que a Mesa está a receber relativamente à organização do espaço é que efetivamente este evento 

trata-se de um evento com lugares marcados e sentados. Portanto, com a necessidade de apresentação do respetivo certificado. Pese 

embora, me parece que essa questão pode facilmente ser resolvida. Já houve Deputados Municipais que a resolveram e, com 

alguma rapidez, esses poucos Deputados Municipais que não se encontram com uma das situações resolvidas, podem resolver num 

curto espaço de tempo, entrar na sala e participar nos trabalhos normalmente. 

 

1 - Atas - Leitura, discussão e votação da Ata da 4.ª Sessão Ordinária de 03 de setembro de 2021, Ata de 

Instalação dos Órgãos do Município de 16 de outubro de 2021 e Ata da 2.ª Sessão Extraordinária de 19 de 

novembro de 2021. 
 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente à Ata da 4.ª Sessão Ordinária de 03 de setembro de 2021, 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 maioria, com uma abstenção, aprovar a Ata da 4.ª 

Sessão Ordinária de 03 de setembro de 2021. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente à Ata de Instalação dos Órgãos do Município de 16 de outubro de 2021, 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 maioria, com uma abstenção, aprovar a Ata de 

Instalação dos Órgãos do Município de 16 de outubro de 2021. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente à Ata da 2.ª Sessão Extraordinária de 19 de novembro de 2021, 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 maioria, com duas abstenções, aprovar a Ata 2.ª Sessão 

Extraordinária de 19 de novembro 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 três inscrições do público. 

 

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

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Senhor Presidente, um agradecimento à Câmara Municipal de Mirandela na pessoa da Senhora Presidente em relação ao bairro 

Tuasol e aos seus moradores. Um obrigado pelo parque. Já foi feito para as crianças, embora tarde, mas tarde é o que nunca vem. 

Deviam colocar uma grade mais baixa junto ao cruzamento por causa de evitar os animais que ocupem aquele espaço para aquilo 

que muito bem lhes apetece. 

A estrada do aeródromo até à de ponte Vilarinho e do Melo até ao cruzamento já se não veem as marcas em certos lugares. Então 

agora com o nevoeiro ainda pior. 
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Falando de estradas, vou falar da estrada de São Pedro Vale do Conde, Lamas de Orelhão, Freguesia de Cobro. Só é pena que tenha 

sido recuperada no Século XXI, ano 2021 e se fosse amanhã seria 21 também. Ficou bem. Tarde é o que nunca vem a não ser 

pequenos problemas aqui e ali, mas peço por favor que devia ser um pouco mais larga em certas e determinadas situações. 

Costuma dizer-se na gíria portuguesa e é bem verdade: “ninguém quer a culpa e a culpa acabou por morrer solteira”. Mas, segundo 

sei, a culpa vem exatamente de alguém da Câmara Municipal de Mirandela em algumas anomalias ou chamamos até lacunas, o 

Senhor Fiscal que realmente teve este tipo de procedimento. 

Senhor Presidente, bater todos os dias na mesma tecla é chato, aborrecido, eu sei, mas se assim não for as coisas passam entre os 

pingos da chuva. Aqui vou referir-me a Rego de Vide e Cobro. Nesta altura, fim de dezembro, ainda tem que ser os bombeiros a 

abastecer a água para as pessoas que precisam de consumir. Há ali um problema, mas esperamos bem que não haja um problema de 

falta de água que não se consiga resolver. 

Senhor Presidente, na última Assembleia a Senhora Presidente falou de uma ETAR para Rego de Vide. O que pondera fazer para o 

Cobro? Ou quem ali vive são moradores que não merecem? E não venha com a desculpa que não se justifica só porque ali poucos 

vivem. Hoje são o que são e amanhã podem ser mais, porque a Senhora bem criticava o Dr. Silvano e o Eng.º Branco. É mais fácil 

criticar do que ser criticada. Verdade, Senhora Presidente. 

Senhor Presidente, no dia 13 de dezembro, liguei para o GAM mais de 20 vezes sem sucesso. Se eu preciso de tratar uma situação 

através de uma chamada, por que razão tenho que ir ao local? Mas depois, liguei para a Câmara para dar a contagem da água. 

Atendeu-me uma Senhora que me disse: “Olhe, não pode dar a contagem e só pode dar a contagem para o dia 20.” Ora bem, se eu 

dou a contagem no dia 13, porque é que me vão adiar para o dia 20? Assim, automaticamente vão-me passar para outro escalão. 

Vai acontecer a mesma coisa como aconteceu há um ano ou dois atrás quando não se pagava a água e ainda se acabou por pagar 

mais água do que aquilo que era. 

Senhor Presidente, pergunto: Porque é que há pessoas, de aldeias que tenho conhecimento, que têm um cartão de farmácia e podem 

gastar o que seja? Ou seja, têm 1000,00 € por mês de medicação. Se calhar pessoas que não precisam e é a Câmara a pagar. Somos 

nós todos. 

Senhor Presidente, tenho conhecimento que a Senhora Presidente, para pagar favores e votos, deu para uma determinada aldeia 

telhas e agora a pessoa em causa não quer as telhas e quer um painel sandwich. Segundo sei, é a Câmara que vai pagar tudo. A 

Câmara para alguns é a Santa Casa da Misericórdia, mas vou estar muito atento. 

Senhor Presidente, é de lamentar que canídeos que não se sabe se são vadios ou não atacaram uma cerca no concelho de Mirandela 

que pertence à Junta de Freguesia de Frechas e no termo de Vale da Sancha, embora o patrão das ovelhas vive em Vale Frechoso, 

concelho de Vila Flor, o Senhor José Potêncio. Esses canídeos no dia 23 de novembro mataram-lhe 21 ovelhas que ninguém vai 

pagar nada, embora ele já tivesse chamado a atenção se algo acontecesse às ovelhas e então disseram-lhe: “Se acontecer alguma 

coisa dirija-se à Câmara Municipal de Mirandela”. Ora, foi-lhe prometido que iriam colocar ali umas jaulas para agarrar os 

canídeos quer vadios ou não, porque aqui deviam ser obrigados todos a estar chipados. 

 

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

Senhor Manuel Brízido, peço-lhe que conclua, por favor. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhor Presidente, vou terminar já. 

Senhora Presidente, onde andam os seus colaboradores que ficaram de pôr lá umas jaulas para caçar os canídeos e não colocaram lá 

nada? 

Senhor Presidente, quero aqui fazer publicamente os agradecimentos pela vitória ao Senhor Presidente da Freguesia de Cobro, na 

pessoa do Senhor António Mesquita. Já devia ser presidente da Freguesia de Cobro há mais tempo, embora uns meses atrás não 

tivesse a mesma ideia, mas hoje tenho a mesma ideia. 

Quero dizer, Senhor Presidente, já lhe disse, estou consigo naquilo que for preciso. Conte comigo. 

Muito obrigado. Boas Festas para todos. 

 

---------- 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. 

Bom dia a todos, o meu nome é Rui Neves, sou proprietário de uma das casas da derrocada do LIDL e venho aqui como 

proprietário e como munícipe. 

“Em junho questionei a Senhora Presidente se iria cumprir a proposta que tinha feito aos proprietários da derrocada das casas do 

LIDL de fazer a obra definitiva. 

Respondeu-me que a questão da derrocada deixou de ser uma questão Política para passar a ser uma questão Judicial. 

Acontece que a lei não assegura às pessoas procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade, de forma a obter, contra as 

violações dos seus direitos uma tutela em tempo útil. 

Se não, vejamos: 

- Oito anos depois do início do processo principal ou processo judicial de indeminização, ainda não terminou a fase do julgamento. 

- Em junho, dois anos depois do julgamento ter ficado suspenso pelo recurso, o Tribunal que decidiu o Recurso, apesar de entender 

que o Juiz esteve bem ao indeferir a perícia pretendida pelo município, acabou por decidir não a junção dessa perícia, mas pela 

realização de uma nova perícia, que obrigatoriamente implica mais uns meses ou anos de espera e mais uns milhares de euros de 

custos para os Particulares, para o Município e para todos nós. 



(Ata n.º 08/2021 de 20 de dezembro) 

Pág. 5 de 50 

- Na audiência de novembro de 2021, para decidir que obras provisórias o Município deve realizar para garantir a segurança dos 

edifícios, depois do Técnico do Município defender que as casas estão seguras, apesar do Relatório do Perito nomeado pelo 

Tribunal e de todos os relatórios no processo dizerem que a estabilidade dos edifícios não está assegurada e a rutura pode acontecer 

sem aviso prévio, o Tribunal acabou por decidir pela realização de mais uma perícia, desta vez uma Perícia Colegial, adiando as 

obras, por mais uns meses ou anos e mais uns milhares de euros de custos para os Particulares, para o Município e para todos nós. 

Senhora Presidente, ainda recentemente o LNEC considerando que entre as competências deste laboratório do estado está a de 

prosseguir o interesse público no que se refere a segurança das obras, pessoas e bens, entendeu que a encosta apresenta indícios de 

descompressão, que podem afetar os lotes 46, 55, 57, 45, 53 e 47, três destes situados na cota inferior. 

E POR ISSO, O LNEC RECOMENDA QUE SE INTERDITE: 

- Não só a habitação como o acesso aos lotes que acabei de referir, sendo que os três últimos continuam ainda a ser habitados. 

- e que é necessário avançar para um projeto que permita a execução das obras de consolidação dos terrenos e de reabilitação das 

edificações. 

Depois do que acabei de REFERIR, gostava que esclarecesse o seguinte: 

1 - Com o adiamento em adiamento das obras provisórias e da obra definitiva, está a Senhora Presidente à espera de uma tragédia 

no local, para a derrocada das casas do LIDL se tornar numa questão Política? 

2 - Existe alguma contrapartida económica ou outra, nomeadamente algum contrato de aluguer ou empréstimo, por parte do 

Município com o proprietário do lote onde foi construída a rampa? 

3 - Um dos fundamentos, como sabe, porque foi decretada a Providência Cautelar pelo Tribunal, foi a omissão do dever de 

fiscalização por parte dos técnicos do Município. 

Na Ata n.º 01/2018 a Senhora Presidente disse que foi aconselhada a abrir um inquérito interno para apurar a existência de 

responsabilidades na derrocada. Quatro anos depois, Senhora Presidente, pretende ainda mandar realizar esse inquérito?” 

 

---------- A Senhora Munícipe SOFIA DIONÍSIO disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Bom dia, o meu nome é Sofia Dionísio, estou aqui a representar o curso EFA de técnico de pastelaria e padaria nível IV, 

ministrado pela Gestitomé, formação profissional. 

No âmbito da atividade integradora, com o tema acessibilidade e mobilidade, após visita a alguns serviços públicos mais 

importantes na cidade de Mirandela e também alguns pontos ao longo da mesma, serviram para verificar as falhas existentes no 

acesso às mesmas às pessoas com mobilidade reduzida ou incapacidade física. 

Neste sentido, e face ao que verificamos, questionamos a Exma. Senhora Presidente da Câmara: como é que um edifício que 

recebeu obras tão recentemente como o auditório onde nos encontramos neste momento, não tem casas de banho para pessoas com 

mobilidade reduzida. 

Relativamente ao Museu Armindo Teixeira Lopes, verificamos que o mesmo não tem acesso para as pessoas com incapacidade 

física, o que se torna num entrave as estas pessoas terem acesso à nossa cultura. 

Quanto à Junta de Freguesia, verificamos que ambas as entradas têm um pequeno degrau que se alguém se encontrar de cadeira de 

rodas sozinho, poderá ter alguma dificuldade para entrar. 

Em relação ao edifício da Câmara Municipal, não tem casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida e, também é de todo 

impossível acederem ao 1.º andar, como por exemplo reunirem-se com a Exma. Senhora Presidente em condições de igualdade 

como qualquer outro cidadão. 

No Tribunal Administrativo não existe qualquer rampa de acesso ao edifício, nem elevador para as pessoas de mobilidade reduzida 

terem acesso ao mesmo e no Mercado Municipal verifica-se que também não existem casas de banho para estes mesmos cidadãos. 

No edifício das Finanças existe efetivamente uma rampa de acesso, mas a mesma não cumpre com a legislação em vigor em termos 

de acessibilidade e mobilidade. 

Verificamos ainda, que a nossa cidade em termos de estacionamento para cidadãos com deficiência, apresenta grandes lacunas 

sendo inexistente junto aos edifícios públicos, como a Junta de Freguesia, Correios, Mercado Municipal, Centro Cívico, Finanças, 

Parque do império e Zona Verde. 

Em relação ao parque de estacionamento da Cocheira, este apresenta um número reduzido, fazendo com que quem transporta essas 

pessoas tenha que muitas vezes, impedir a circulação fluída do trânsito, estacionando na rotunda Luciano Cordeiro para deixarem 

as mesmas para que, tenham acesso aos bancos e demais comércio local. 

Neste sentido, apresentamos como sugestão a criação ou marcação de um lugar para pessoas com mobilidade condicionada, no 

parque de estacionamento do Cardal ao lado da passadeira, em frente a imobiliária Casas Comigo. 

Quantos aos nossos passeios, todos sabemos que são demasiados estreitos. E, por isso, nomeadamente no verão, tem-se grande 

dificuldade em circular nos mesmos devido às esplanadas, e durante todo o ano, principalmente na rua da República, os passeios 

estão a maior parte do tempo ocupados com os repositores e produtos dos lojistas, fazendo com que os pedestres muitas vezes com 

crianças ou carrinhos de bebé, tenham que circular na via. 

Em termos de mobiliário urbano, verifica-se que o mesmo se encontra maioritariamente no meio dos passeios, o que dificulta a 

circulação destes mesmos cidadãos. 

No que toca às passadeiras e aos semáforos, verificamos algumas deficiências. A maioria não tem iluminação, algumas sem 

visibilidade para os condutores devido ao estacionamento, má sinalização e a passadeira em frente a Ponte Velha, além de ter 

apenas a sinalização vertical é demasiado extensa. 
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Quanto aos semáforos, os mesmos não estão equipados com sistema sonoro para alertar os cidadãos invisuais, de forma a 

deslocarem-se em segurança na via pública. 

Assim, deixamos como sugestão, que os passeios deveriam ser rebaixados à cota da estrada ou rampa, de forma a facilitar o acesso 

de pessoas com mobilidade reduzida às passadeiras; 

Pavimentação com „picotado‟ de forma a sinalizar a existência de uma passadeira para pessoas com deficiência visual; 

Passadeiras elevadas à cota do passeio, criando uma lomba, para tornar mais acessível e segura a travessia de pessoas com 

mobilidade reduzida; 

Alargamento dos passeios para 1 metro e 20 centímetros, no mínimo, para possibilitar a movimentação de pessoas com cadeiras de 

rodas. 

Desta forma, atendendo a que a lei é de 08 de agosto de 2006, não se compreende que em pleno ano de 2021, estas instituições, 

bem como a nossa cidade, não estejam devidamente adaptadas no sentido de promover, uma melhor acessibilidade e mobilidade 

para todos. 

Assim, questionamos à Exma. Senhora Presidente: o que está a ser feito no sentido de melhorar estes pontos referidos 

anteriormente?” 

 

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

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

Comunicação Social e Público presente. 

Antes de iniciar a resposta às questões, agradecer a sua colocação. São questões efetivamente importantes para a vida da cidade e 

do concelho e, por isso, dizer-se que, relativamente à primeira questão levantada pelo munícipe Manuel Brízido, em relação ao 

Parque Infantil do Bairro Tuasol, foi detetado pelos serviços de ambiente e serviços operacionais uma questão que tinha a ver com 

a grade do parque infantil. Essa situação está a ser estudada e vai ser resolvida o quanto antes. 

Relativamente à marcação da estrada, a Câmara Municipal procedeu a um concurso, pelo menos um, para marcação de várias 

estradas. É efetivamente um problema do inverno. Neste momento, está em fase de execução. Poderemos depois confirmar junto da 

Divisão de Obras Municipais e Urbanismo o estado de situação relativamente à estrada junto aos Materiais Melo. 

Em relação à estrada de Rego de Vide, já está bastante adiantada, já foram executadas as obras relacionadas com a pavimentação e 

também com a marcação. Efetivamente não é uma estrada muito larga relativamente àquilo que tínhamos como expectativa, mas 

julgo que se deu um salto muito qualitativo ao acesso a Cobro, Rego de Vide e Fonte da Urze. 

Quanto aos trabalhadores da Câmara Municipal, julgo que todos dão o seu melhor, portanto, julgo que em relação às questões 

relacionadas com a fiscalização há um cumprimento do papel da fiscalização no local e, por isso, não conheço de forma oficial 

qualquer questão que foi levantada. Houve efetivamente uma reunião com a Divisão de Obras e com o empreiteiro, no sentido de 

agilizar alguns procedimentos. 

Relativamente à água de abastecimento público, infelizmente ainda temos algumas aldeias em que são os bombeiros de Mirandela 

e os Bombeiros de Torre de Dona Chama a fazer esse abastecimento. Obviamente que estamos a investir para a colocação das redes 

de água de abastecimento e já fizemos algumas redes como tem vindo aqui à Assembleia Municipal, mas ainda temos algumas 

situações que são os bombeiros que transportam a água. 

No que diz respeito à ETAR para Rego de Vide e para resolver o problema do saneamento de Cobro, a Divisão de Ambiente e 

Serviços Operacionais está a estudar o problema. Em relação à de Rego de Vide já está o projeto concluído, em relação a Cobro 

estão a fazer a avaliação e a análise onde é que é possível fazer a ligação. 

Em relação à contagem da água, existe um número verde onde podemos, quer por via telefónica, apresentar as contagens, quer até 

por e-mail. 

Relativamente ao Cartão Abem, o cartão dos medicamentos, quero dizer-lhe e a toda a Assembleia que todos os processos de 

atribuição deste cartão são processos geridos pelos serviços de Ação Social. Não existe qualquer intervenção da parte do Executivo 

nem de outros serviços da Câmara Municipal e, portanto, pela confiança que os técnicos da Ação Social merecem pelo trabalho que 

fazem, estou em crer que todos os cartões são distribuídos pelas famílias que apresentam situações de carência económica. 

Foi um grande pulo que se deu em relação àquilo que existia anteriormente. De facto, é muito importante que estes medicamentos 

sejam, sob o ponto de vista da obrigatoriedade da sua toma, gratuitos para as famílias e para todo o agregado familiar que não têm 

recursos. Portanto, a Câmara Municipal faz, neste ponto, o seu papel e os serviços de Ação Social executam todas as regras e as 

normas que estão instituídas. 

Quanto aos cães vadios e em relação ao abandono de cães, este é um problema que temos aqui no concelho, mas também em outros 

concelhos do País. Efetivamente a taxa de abandono de cães é elevadíssima e tendo eles um ponto onde se alimentam, a situação da 

matilha piora tudo aquilo que é a sua captura. Os serviços de Veterinária conhecem várias situações através dos Senhores 

Presidentes de Junta de Freguesia que informam os serviços que há cães abandonados, muitas vezes são os próprios Presidentes de 

Junta de Freguesia que os identificam, que os capturam, outras vezes são os serviços de veterinária que os capturam e encaminham. 

De facto, a jaula, que é uma jaula específica que tem um único fornecedor do País e tem que ser por encomenda. Já está a ser 

tratado. Neste momento temos outro sistema de captura que também funciona por jaula, mas esta é mais eficaz. 

Os trabalhadores do Município estão no seu local de trabalho, neste caso, no canil ou então em captura de animais pelo concelho. 

Partilho também as felicitações ao Presidente da Junta de Freguesia de Cobro e todas as outras Freguesias e Uniões de Freguesias. 

Relativamente ao munícipe Rui Neves, dizer que esta é uma questão, como sabe, que tem oito anos, é verdade. De facto, foi 

decidido fazer uma nova perícia e a Câmara Municipal tem que nomear um perito. Foi a decisão do Juiz relativamente a estas 

questões. 

Aquilo que me perguntou relativamente ao adiamento das obras provisórias e definitivas, como sabe, a Câmara Municipal foi 

condenada a executar as obras provisórias e existe um diferendo relativamente ao cumprimento ou não da sentença relativamente às 
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obras provisórias, sendo que os serviços da Câmara e os nossos peritos dizem que foram cumpridas as obras provisórias e os 

moradores dizem que não foram cumpridas as obras provisórias. 

Em relação ao proprietário da parcela onde se fez a rampa, não existe contrapartida para aquela colocação. A rampa tinha sido feita 

por questões de segurança e foi anterior à nossa tomada de posse em 2017, mas não existem contrapartidas. 

Quanto ao dever de fiscalização, essa é a única questão que os moradores imputam à Câmara Municipal. Obviamente que 

abriremos um inquérito interno logo que seja tomada uma decisão sobre este longo e doloroso processo com os moradores. 

Relativamente à Munícipe Sofia Dionísio, agradecemos a intervenção, que é importante em relação aos cursos de formação 

profissional fazerem estas avaliações na cidade. Nós temos muitos problemas de acesso e de acessibilidades, não só em edifícios 

públicos, mas também na própria via pública. 

Este auditório foi, de facto, remodelado, mas o projeto que havia era só para o auditório e não para a envolvente das casas de 

banho. Esta, neste momento, a ser construído um elevador para acesso ao Museu Armindo Teixeira Lopes e também tem sido feito 

um esforço de adaptação das casas de banho públicas com pessoas de mobilidade reduzida. Já foram feitas intervenções em alguns 

pontos da cidade, incluindo casas de banho para pessoas de mobilidade reduzida, nomeadamente no Mercado Municipal. 

Em relação ao edifício da Câmara Municipal, o Paço dos Távoras, dizer-se que tem efetivamente problemas estruturais. O 

atendimento é feito no piso do rés-do-chão, já antes de 2017 foi feita uma rampa para acesso. No entanto, a verdade é que continua 

com problemas para construção de uma casa de banho, por falta de espaço, de pessoas com mobilidade reduzida. Surgiu na sexta-

feira um aviso do plano de resiliência para que as Câmaras se possam candidatar relativamente à acessibilidade dos edifícios 

públicos. Portanto, é uma das situações que estamos a acompanhar para apresentarmos uma candidatura para resolvermos, 

provavelmente, não todos os problemas, mas a grande maioria. 

Na zona antiga da cidade temos efetivamente passeios muito reduzidos. Face à pandemia também houve algumas esplanadas que 

ocuparam, mas houve sempre a preocupação da parte dos serviços de fiscalização para deixarem, pelo menos, 1.20 metros para a 

passagem de pessoas com mobilidade reduzida. 

Em relação aos semáforos, podemos estudar um sistema sonoro para o aviso. 

Temos a noção que é muito difícil fazer todas estas obras no imediato, mas estou certa de que ir fazendo é uma obrigação do 

Executivo. Relativamente ao Tribunal, à Junta de Freguesia, até as Finanças, como sabe, são entidades que têm autonomia e a única 

situação que poderemos fazer é a Mesa da Assembleia optar por informar essas entidades desta intervenção no âmbito da Reunião 

de Assembleia Municipal. Portanto, a perspetiva é sempre melhorar para ir resolvendo os problemas para que todos os locais sejam 

de acesso para todos. Parece-me mais que evidente por questões relacionadas com a igualdade e com os direitos de todos os 

munícipes e também todos aqueles que nos visitam. 

Quanto à praia fluvial, queremos que este ano já seja uma praia acessível e, portanto, estamos a fazer tudo para que a Praia Fluvial 

Arq. Albino Mendo possa ser acessível para todos com as obrigações decorrentes dessa mesma acessibilidade. 

 

---------- O Senhor Munícipe MANUEL BRÍZIDO fez uma Interpelação à Mesa: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Pergunto à Senhora Presidente, eu que dou a contagem da água dia 13 de cada mês e agora foi-me alterada para dia 20, qual é o 

escalão que me vão aplicar? Quero saber, Senhora Presidente. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradeço a questão que colocou. Relativamente aos escalões, como sabem, dependem sempre dos consumos reais. Toda a 

informação que consta da fatura da água é uma obrigação da ERSAR e, por isso, de facto, não conheço o perfil de consumidor, mas 

naturalmente que o consumo da água e o escalão da água depende dos consumos de cada munícipe. Por isso, não tenho dados para 

dizer ao munícipe Manuel Brízido relativamente ao seu escalão. 

Antes da Ordem do Dia 

3 – Período Antes da Ordem do Dia. 
 

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

Antes de recebermos as inscrições respetivas a este ponto e porque deu entrada um documento muito importante à Mesa, passo a 

palavra ao Senhor Secretário José António Ferreira. 

 

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

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

A Mesa dá conta de um documento formal entregue que, antes de o ler, faço uma pequena contextualização. 

Como todos sabemos, a Lei da Tutela e dos Partidos Políticos, bem como a Constituição atribuiu a todos nós aquilo que é 

designado de “mandato único e de sua própria posse”, sendo cada um de nós membros do seu mandato, que nenhum Partido o pode 

retirar. Portanto, todos nós aqui funcionamos como Deputados Independentes, ou seja, cada um é titular do seu mandato. Qualquer 

divergência que ocorra entre o Deputado eleito e o seu Partido é do foro interno do Partido que dirime a sua situação em sede 

própria. Sempre foi assim desde a elaboração da nossa constituição, não obstante por uma questão de lógica de funcionamento dos 
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órgãos deliberativos, a Lei em 2002, apenas em 2002, veio criar a possibilidade da constituição de Grupos Municipais que está 

vertido, aliás, no nosso Regimento no artigo 52.º que diz no ponto 1: “Os membros diretamente eleitos, bem como os Presidentes 

de junta de freguesia eleitos por cada partido político ou coligação de partidos ou grupos de cidadãos eleitores, podem associar-

se para efeitos de constituição de grupos municipais.” 

Diz no ponto 4 que: “Os membros que não integrem qualquer Grupo Municipal ou que dele se desvinculem comunicam o facto ao 

Presidente da Assembleia e exercem o seu mandato como independentes.” 

Em rigor, aqui na Assembleia Municipal de Mirandela, nunca exigimos a formalidade da constituição dos Grupos Municipais, 

aceitando-os como tácitos pelos Deputados serem eleitos pelos seus respetivos Partidos políticos, não obstante o Regimento e a Lei 

determinarem que a constituição dos Grupos Municipais efetua-se mediante comunicação escrita dirigida ao Presidente da 

Assembleia e da comunicação referida no número anterior, deve constar obrigatoriamente a assinatura de todos os membros que 

constituem o Grupo Municipal, a sua designação, bem como o respetivo porta-voz. 

Foi nesse âmbito, apesar de não ser uma prática, mas também a evolução do sistema eleitoral português assim o atira para novos 

enquadramentos, que a Mesa recebeu uma comunicação dos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia eleitos como cidadãos 

independentes. Comunicação esta, não obstante já termos recebido essa informação quando solicitados sob a sua forma de 

organização para poder integrar a Comissão Permanente, bem como a Comissão de Revisão do Regimento, o terem feito de devida 

forma, sendo esta a primeira Assembleia Municipal ordinária, o grupo de cidadãos eleitores Presidentes de Junta eleitos a esta 

Assembleia Municipal entregaram o respetivo documento, de constituição de um Grupo Municipal, à Mesa que passo a ler na 

íntegra. 

“Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Mirandela, 

Dr. Francisco Esteves 

A Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, no seu artigo 46.º-B, bem como o Regimento da Assembleia Municipal de Mirandela, no seu 

artigo 52.º, expressam que “os membros eleitos, bem como os presidentes de junta de freguesia eleitos por cada partido ou 

coligação de partidos ou grupo de cidadãos eleitores, podem associar-se para efeitos de constituição de grupos municipais”. 

Ao abrigo da lei e do regimento, citados, os presidentes de junta/união de freguesias eleitos como cidadãos eleitores independentes, 

com assento na Assembleia Municipal, comunicam à Mesa a constituição do Grupo Municipal Independente que integra os 

seguintes membros: 

José Eduardo Evaristo Cabanas – Presidente da Junta de Freguesia de Abambres; 

José Carlos Teixeira - Presidente da Junta de Freguesia de Frechas; 

Carlos Alberto Grilo Monteiro - Presidente da Junta de Freguesia de Passos; 

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

O grupo municipal assume a designação de “Grupo Municipal Independente”, sendo o seu Porta-voz e Representante o Presidente 

da Junta de Freguesia de Abambres, José Eduardo Evaristo Cabanas. 

Assembleia Municipal de Mirandela, 20 de dezembro de 2021.” 

Transmitida a comunicação recebida por parte da Mesa da constituição deste grupo municipal, estão abertas as inscrições para o 

Período de Antes da Ordem do Dia. 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal DANIELA RODRIGUES (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Começo esta intervenção a recordar a minha primeira intervenção no mandato anterior: focando-me na União de Freguesias de 

Franco e Vila Boa. 

Volto a reforçar, e perdoem-me se estou a ser chata, a necessidade gritante da intervenção no campo polivalente do Franco. 

Senhora Presidente e Senhor Presidente da União de Freguesia de Franco e Vila Boa, peço que unam esforços e por fim consigam 

recuperar o campo polivalente que é um ponto vital para a juventude do Franco. As crianças precisam de um espaço onde possam 

andar de bicicleta, patins, jogar à bola e brincar com a segurança que noutros tempos aquele espaço teve. 

Outro ponto que tenho de referir é a quantidade de cães vadios que percorrem as ruas da aldeia e atacam os seus fregueses. É 

urgente que o Serviço Municipal de Veterinária tome medidas céleres, além das jaulas uma vez que este método não está a surtir os 

efeitos desejados. 

Os habitantes do Franco merecem poder circular pela aldeia sem medo de serem atacados. 

Acredito que em breve estes pedidos serão atendidos. 

Passo agora a outro assunto. 

Olhando para as bancadas constato que há muitas caras novas, a quem dou as boas vindas. E aos que se mantêm do mandato 

anterior, bem-vindos de volta. 

Relembro que a Assembleia Municipal é, por definição, o órgão deliberativo do Município que zela pela salvaguarda dos interesses 

do mesmo e pelo bem-estar da sua população. 

Como tal, tenho um pedido a todos os presentes: que nestes quatro anos de mandato se esqueçam guerras antigas, interesses 

partidários e afrontas pessoais. Estamos todos aqui para garantir o bem-estar do Município de Mirandela e das suas gentes e esse 

deve ser sempre o nosso foco. 

Como dizia Aristóteles: “A política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça”. 

Obrigada a todos e endereço a todos votos de Boas Festas!” 
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---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Aproveito já para desejar a todos boas festas, sob pena de no final desta Assembleia Municipal não ter tempo. 

Não sei se é porque o País está a virar ao centro, fruto das próximas eleições que se preveem que são disputadas mesmo ao centro, 

se foi, porventura, das últimas eleições autárquicas que a Bancada do PS está mesmo ao centro desta Assembleia Municipal e que 

saudamos igualmente, porque somos democratas e aceitamos o veredicto do povo. Pena é que a CDU cada vez fique mais sozinha. 

Faço esta provocação com simpatia, sabe-se perfeitamente Senhor Deputado, para ver se acordamos os trabalhos, porque temos 

necessariamente que falar de política e ajudar a Senhora Presidente da Câmara a colocar Mirandela onde ela deve estar. Sei que o 

esforço dela é permanente, é diário e longo, porque os mandatos são muito cansativos. 

De facto, há aldeias onde há mais azeite do que água, por mais que os bombeiros levem cisternas de água para abastecer as suas 

populações. É o caso do Cobro. É bom que tenha muito azeite e que passe também a ter água, porque assim o merecem. 

Senhora Presidente da Câmara, só mais uma observação em relação à intervenção do público. O Dr. Rui Neves, já nos 

pronunciamos várias vezes, não sei se está a par, mas a derrocada do Lidl, Senhora Presidente, não deixe que o poder judicial se 

sobreponha ao poder político, porque o poder político é o único eleito pelo povo que está mandatado para tudo e para todos, pelo 

que não deixe que o poder judicial ou não se escude no poder judicial para resolver um problema destas famílias que há oito anos 

estão privadas de passar o Natal em suas casas. Na qual me mantenho solidário. O problema não é fácil, mas cabe aos homens 

eleitos, porque foram eleitos para isso mesmo, resolver o problema e que deixem os Tribunais, se possível, disto tudo. É prova 

provada que os homens não se entenderam e especialmente os homens e as mulheres eleitas, porque têm, de facto, as suas vidas 

suspensas. 

Começo a minha intervenção para dar uma nota de parabéns, até porque estamos em ambiente festivo e é destas notícias que 

Mirandela precisa. 

Senhor Presidente, a instalação dos caminhos de Santiago por Mirandela. É este mapeamento e esta catalogação do território que 

Mirandela precisa, por forma a termos mais gente, sermos mais visitados e estarmos nos caminhos do mundo, porque os caminhos 

de Santiago são caminhos do mundo, que já tive oportunidade de percorrer e mais tarde pretendo retomar. 

Senhora Presidente, quero-lhe dar outra nota de parabéns. A constituição do polo de inovação agrícola integrado na agenda de 

inovação da terra futura. Parabéns Senhora Presidente, é mesmo isto que nós precisamos. Inovação, conhecimento, por forma a 

constituir um cluster, nomeadamente ao nível do azeite, que nos coloque na linha da frente. Espero que não sejam notícias de pré-

campanha eleitoral, porque é isso que os Senhores Ministros e os Senhores que cá estavam andam a fazer pelo País. 

Sei também da visita da Senhora Ministra Ana Abrunhosa, que sei que no edifício da Telecom está prevista a instalação de um 

gabinete que vai seguramente fazer bons serviços para Mirandela. Esta notícia ainda não é oficial sobre aquilo que poderá vir a 

acontecer. Espero, mais uma vez, que não sejam promessas de campanha eleitoral. Estarei ao seu lado para denunciar, se assim não 

o for. 

Senhora Presidente, sabe que o IPB tem mais um braço armado ao nível educativo com a cidade de Chaves. Instalou uma escola 

que visa facultar cursos superiores na área do Turismo na vertente termal. Não acha que essa escola poderá ser uma ameaça para a 

nossa escola do IPB aqui instalada em Mirandela? Quando andamos todos a procurar alunos, porque cada vez temos menos. Se é 

que a Câmara Municipal já abordou, já se debruçou sobre o tema e se tem um plano de contingência, porque não podemos, de 

maneira nenhuma, perder batalhas políticas e ao nível da educação para concelhos limítrofes. 

Depois, Senhora Presidente, nada melhor como agradecer à população de Mirandela, depois da votação e da vitória que teve, 

permita-me a expressão, Senhora Presidente, à “socapa” permite a prospeção de lítio no concelho de Mirandela.  

Senhora Presidente, ainda agora com o orçamento temos um conjunto de documentos estratégicos aprovados há algum tempo. 

Todos eles dizem que somos ricos em património natural, com locais de interesse geológico, de beleza ímpar paisagística e natural, 

inclusive a fauna, nos pelourinhos, pontes e igrejas, que eu não acho, mas depois havemos de voltar a conversar. 

Agora, com esta prospeção de lítio que tem, de certeza, fatores críticos, pergunto: qual a área abrangida? quais são os hectares? 

Toca o Parque Natural do Vale do Tua? Mexe com a reserva da biosfera transfronteiriça da meseta ibérica, sobre o sítio de 

interesse comunitário, porventura o do Romeu? Mexe com recursos geológicos, com a água, com a biodiversidade, com o 

ordenamento do território, com a estrutura social e o património arqueológico? E, porventura, com as águas subterrâneas e os seus 

lençóis freáticos? 

Depois, Senhora Presidente, diga-nos se, porventura, há contrapartidas e o que pensa para futuro. Sei que se Mirandela for rica em 

lítio ficamos nos píncaros do mundo. Quanto à exploração, vão outros quinhentos, permita-me a expressão. 

Senhora Presidente, e sobre a borla fiscal que o seu Governo deu à EDP, que nunca se pronunciou? Por causa da Barragem do Tua, 

que é uma delas, sob pena de tudo isto que está a acontecer, não será um entrave à execução ou pôr no terreno o plano de 

mobilidade do Tua, que tanto Mirandela precisa para que o plano seja efetivo? 

 

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

Senhor Deputado Paulo Pinto, pode concluir, por favor? 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Então vou só falar aqui de mais um assunto. Senhora Presidente, sabe que trabalhei em Bragança, tive uma nomeação política, 

entre 2003 e 2007 trabalhei em Bragança. Fui testemunha, vezes sem conta, o quanto os restaurantes estavam fechados ao fim de 

semana. Os restaurantes em Bragança fechavam ao fim de semana. Passados 15 ou 16 anos aquilo que vemos é que Bragança é 

possuidora de um restaurante estrelas Michelin e tem, ao abrigo de outra classificação, o “Bib Gourmand”, tem a “Tasca do Zé 

Tuga”, tem “O Javali” e Macedo de Cavaleiros tem o restaurante “Brasa”. Era a Mirandela gastronómica que competia classificar 

um conjunto de restaurantes e colocá-los nos mapas internacionais. Não acha que Bragança nos está a ultrapassar, sob pena de 
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estarmos a perder este comboio quando há um executivo municipal, em tempos, que lutou contra isto tudo? É esta a pergunta que 

lhe deixo. Tinha mais questões, mas ficarão para outra oportunidade. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JOSÉ MÁRIO MESQUITA (CDS/PP) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Antes de mais, gostaria de saudar a Senhora Sofia Dionísio que fez uma referência assertiva de um problema sério da mobilidade 

reduzida na nossa cidade. 

Esta é uma sala de visitas do nosso concelho e merece ter as condições todas para que as pessoas com mobilidade reduzida possam 

deslocar-se sem limitações na nossa cidade. Portanto, parabéns, porque foi uma forma bastante esclarecedora para todos nós das 

dificuldades que aqui se passam. 

Dizer que a Bancada Parlamentar do CDS não é aqui Oposição por Oposição, nem será. Portanto, estaremos para cooperar com a 

Câmara Municipal sempre que assim seja entendido e dizer não quando, na verdade, reconhecermos que não são os caminhos mais 

importantes para o concelho. 

Queria fazer uma crítica desde já. Todo o material para esta Assembleia Municipal, desde a agenda, o Plano e Orçamento, tudo isto 

chega-nos à mão na terça-feira passada, dia 14/12/2021. Somos uma Bancada com três Deputados novos, não temos assessores e 

temos todos a nossa profissão e trabalhamos. 

Não temos condições para em três dias ou quatro podermos analisar um processo tão importante como é um Plano e Orçamento 

para o futuro de Mirandela. 

Portanto, é já a minha primeira crítica, porque assim não temos capacidade de ter uma decisão correta sobre o material que nos é 

posto à mão. 

Também existe um Estatuto de Oposição e é-me enviado muito ordeiramente um pedido de participação numa segunda-feira. 

Respondo de imediato dizendo que das 10 às 11 horas da manhã de uma sexta-feira não é possível que eu tenha alguém disponível 

para ir até à Câmara para poder ajudar, colaborar e apresentar propostas para o novo Plano e Orçamento. Por isso, mandei um e-

mail e é respondido na véspera de sexta-feira a dizer que sim, que estava autorizado. Não podia em 24 horas ou menos reunir a 

minha bancada para poder decidir, discutir e apresentar-me a essa reunião. 

Peço desculpa por não ter estado presente, mas essas limitações têm que ser alteradas por quem determina, por quem tem o poder 

de decisão. 

Agora, de tudo aquilo que nos chegou à mão, ficamos surpresos por duas ou três coisas muito simples. Uma delas é a existência de 

39 processos judiciais que esta nossa Câmara Municipal tem como ré, sendo que 21 deles são de há quatro anos para cá. Portanto, é 

uma surpresa que gostaria de ver esclarecida. 

Também, nas despesas em bens de capital, aparece um aumento de seis milhões de euros que não sabemos bem a que se destinarão. 

O que é que a Câmara pretenderá, eventualmente, comprar ou adquirir nesse valor? 

Por último, só uma referência muito simples à construção de uma estrada, ao início das obras na estrada de Alvites - Vale de Lagoa, 

pelo seguinte. Tive algumas queixas de alguns munícipes que não sendo grandes proprietários, ficaram com dificuldade de acesso 

às suas propriedades, numa altura em que estamos na apanha da azeitona, que é o bem primário mais importante para aquela 

população. 

O que queria pedir é que todos os fregueses fossem tratados com a mesma importância, quer sejam ricos, quer sejam pobres, quer 

tenham muitas propriedades ou não as tenham. Portanto, acho que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia deverá ter esse 

cuidado de percorrer esses trabalhos e verificar quem é que tem condições de acesso, quem é que as não tem e providenciar no 

sentido de elas serem recuperadas e repostas. 

Votos de Bom Natal para todos. 

 

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

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“O território não é um espaço morto, mas sim um espaço com vida social, económica, política e cultural, condicionadas pelas suas 

características naturais, onde a gestão do mesmo a partir de uma perspetiva regional não impede, antes implica uma visão integrada 

no todo território nacional. 

Ao longo das últimas décadas os direitos fundamentais subtraídos aos transmontanos que agravam as suas condições de vida e da 

vida que levam, não têm como causa o território ser interior relativamente ao litoral. A “interioridade” é o argumento que os 

responsáveis do PS, do PSD e do CDS encontraram para branquear as suas responsabilidades e escolher as suas opções pela 

política de direita, essa sim, causa funda do agravamento das desigualdades e assimetrias regionais. E agora espantam-se: Não há 

gente no interior! E com isso multiplicam os programas para a coesão territorial, as unidades de valorização do interior, os 

movimentos pelo interior e Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial, o chamado “ZASNET”, que mais não são que 

medidas avulsas, ajuntamentos do bloco central e espaços transfronteiriços sugadores de recursos comunitários para não resolver 

coisa nenhuma. 

Deixou os estudantes dos concelhos de Vimioso e Freixo de Espada a Cinta sem escolas secundárias, encerrou 32% dos 

estabelecimentos do pré-escolar, ou seja 40 dos 125 existentes e destes 39 eram públicos, entre 2009 e 2017 reduziu para metade o 

número de estabelecimentos de ensino superior, dois em Macedo de Cavaleiros, um em Mirandela, um em Bragança e um em 

Miranda do Douro, enviando para outras bandas mais 150 docentes. 

O Grave défice demográfico é o resultado de uma política da precariedade, os baixos salários com consequente redução do poder 

de compra das famílias. Em 2017, quando já se fazia sentir a reposição de rendimentos, 7 dos 12 concelhos estavam abaixo de dois 

terços do poder de compra médio do país, Vinhais 58,3%; Vimioso 62,6%; Carrazeda de Ansiães 61,7%; Freixo de Espada a Cinta 
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63,6%; Alfândega da Fé 64,6%; Torre de Moncorvo 63,8%, e Vila Flor 63,1% e os 12 concelhos no seu divergiram da média norte 

em 23 pontos percentuais e da média nacional em mais de 30 pontos percentuais. 

O grave défice demográfico e o resultado da acelerada sangria de recursos humanos, destruição de condições materiais e 

organizacionais, do encerramento e desclassificação de hospitais públicos na região que em pouco mais de 5 anos alargando ao 

distrito de Vila Real, levou à instalação de 6 hospitais privados: Terra Quente em Mirandela, Hospital da Luz e Trofa Saúde em 

Vila Real, Hospital Privado de Chaves e Terra Fria em Bragança e Valpaços. 

O grave défice demográfico é o resultado de políticas agroflorestais inspiradas na política Agrícola Comum da União Europeia e no 

estrito respeito das suas regras, tão amigas do interior e do minifúndio que caracteriza a regiäo. 

Os dados conhecidos e oficiais dizem-nos, por exemplo, que entre 1989 e 2009, 25 mil hectares de batata passaram a 11 mil 

hectares, 44 mil hectares de centeio passaram a 29 mil, no trigo a redução foi de 2/3, na vinha mais de 20 mil hectares e o número 

de bovinos reduziu 2/3, o número de cabras mais de 50% e de vacas leiteiras a redução foi de 10 mil cabeças. 

Pois, mas e o olival que tanto marca a paisagem dos concelhos da terra quente? Esse registava em 2009 uma evolução positiva, 

mais de 21 mil hectares, mas não tinha em força a concorrência da produção intensiva no Alentejo e Ribatejo e veremos com o 

Recenseamento Agrícola de 2019 qual a realidade quer em relação ao olival quer em relação às explorações abandonadas, quer em 

relação à concentração da propriedade, quer em relação a outras produções e difícil será que o cenário seja menos negro. 

Ora a constituição da República Portuguesa, de entre muitas coisas na parte da organização económica incumbe prioritariamente ao 

Estado de “promover a coesão económica e social de todo o território nacional, orientando o desenvolvimento no sentido de um 

crescimento equilibrado de todos os sectores e regiões e eliminando progressivamente as diferenças económicas e sociais entre a 

cidade e o campo e entre o litoral e o interior”. 

Define como objetivos dos planos que concretizem esta incumbência “Promover o crescimento económico, o desenvolvimento 

harmonioso e integrado de sectores e regiões, a justa repartição individual e regional do produto nacional, a coordenação da política 

económica com as políticas sociais, educativa e cultural, a defesa do mundo rural, a preservação do equilíbrio ecológico, a defesa 

do ambiente e a qualidade de vida do povo português” e no que toca particularmente à política agrícola à cabeça coloca como 

objetivos “aumentar a produção e a produtividade da agricultura, dotando-a das infraestruturas e dos meios humanos, técnicos e 

financeiros adequados, tendentes ao reforço da competitividade e a assegurar a qualidade dos produtos, a sua eficaz 

comercialização, o melhor abastecimento do país e o incremento da exportação”. 

Sucessivos governos do PS, do PSD, juntamente com o CDS ou sozinho, como fizeram o contrário do que a Constituição da 

República Portuguesa consagra e consideravam que o problema não estava nas suas políticas, mas sim na própria Constituição. 

Nós, acompanhados por muitos patriotas e democratas, consideramos precisamente o contrário. É na Constituição da República 

Portuguesa que residem as soluções para responder às desigualdades e às assimetrias regionais. Consideramos que integrado num 

plano mais vasto de desenvolvimento do país, orientado por uma política alternativa às opções das últimas décadas, uma política 

patriótica e de esquerda, onde o cumprimento da Constituição da República Portuguesa é um eixo fundamental, deve existir um 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional. 

Um Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional que partindo da imperiosa necessidade de valorizar o trabalho e os 

trabalhadores, reformados e pensionistas, reforçar e qualificar os serviços públicos essenciais, de uma política fiscal mais justa na 

distribuição da riqueza criada, de efetivar o Estatuto da Agricultura Familiar, de discriminar positivamente nos orçamentos do 

estado e de concretizar a criação de regiões administrativas e apoiar a atividade das micro, pequenas e médias empresas, deve no 

plano regional, entre outras”… 

 

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

Senhor Deputado Jorge Humberto, peço que conclua, por favor. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Já vou terminar. 

Para isso, é necessário as políticas que façam desta realidade aquilo que vem explicitado nas intervenções de muitos eleitos em que 

põem em causa o desenvolvimento de Trás-os-Montes a bem de uma região que merece muito mais do que aquilo que nos dão e do 

que aquilo que já nos tiraram. 

 

---------- 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. 

“Senhora Presidente, felicito-a pela sua vitória a 26 de setembro, com desejo de muito sucesso e que realize todos os compromissos 

assumidos com o eleitorado, porque este não pode, muito menos deve ser enganado. 

Gostava que efetivamente colocasse em prática o tão falado critério de igualdade, já falou no mandato anterior e nos programas da 

rádio durante a campanha eleitoral. 

Diz que somos todos iguais, mas há uns mais iguais que outros, e quando afirmo isto é baseado em factos, para isso basta ler as atas 

das reuniões do executivo e verificar os montantes aprovados e as freguesias para onde foram aplicados. 

A Freguesia de Frechas teve apenas e só dois subsídios extraordinários aprovados: 

O primeiro a 11 meses das eleições autárquicas, no valor de 33.000 euros e outro a cinco meses, no valor de 5.000 euros, para a 

reposição do muro do Cachão que sofreu uma derrocada em fevereiro. O de 33.000 foi para a pavimentação da tão falada rua 

Manga do Prado em Frechas. Para quem não sabe, esta rua serve seis moradias e uma delas é a do atual Presidente de Junta. Tirem 

daqui as ilações que entenderem. 
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Mas eu não posso deixar de ficar indignado com a postura que a Senhora Presidente teve, à data candidata. Estou-me a referir ao 

período da campanha eleitoral. Ir a Frechas a mentir à população, repito, mentir, quando afirmou e passo a citar: “A Junta de 

Frechas foi quem mais recebeu da câmara, passou de 400.000 euros”, fim da citação. Como sabem, as pessoas são inteligentes e 

verificam que não existe obras para esse valor, como devem calcular já me chamaram todos os nomes menos simpáticos. 

Senhora Presidente, adquira o hábito de chamar as coisas pelo nome: Gastou cerca de 260.000 euros com a retirada do lixo do 

Cachão, mas teve um envelope financeiro do mesmo valor do fundo ambiental. 

Quis comprar um estudo para a requalificação do complexo agroindustrial do cachão, que custou cerca de 60.000 euros, mas quem 

pagou foi a associação de municípios. 

Atribui um subsídio mensal de 2,500 euros por mês ao desportivo do cachão durante os quatro anos do seu mandato. 

Assim, ultrapassa 400.000 euros, mas eu pergunto: o que é que a Junta de Freguesia tem a ver com isto? Passou-nos tudo ao lado. 

Temos que chamar as coisas pelo verdadeiro nome. 

Só posso concluir que o objetivo era denegrir a imagem do então candidato à Junta de Freguesia. 

Relativamente ao parque infantil de Frechas, quando afirmei na Assembleia de 05 junho que a ser feito seria uma obra eleitoralista, 

a Senhora Presidente sorriu!! 

Mas o tempo veio-nos dar razão. A obra foi consignada a 01 de julho e o período de execução era de 90 dias. Já passaram 180 dias 

e, permita-me que use este termo, está meio começado e meio acabado, com uma agravante, já estão colocados os baloiços e as 

crianças já estão a fazer uso deles, mas ainda não está o parque vedado, há restos de materiais por lá espalhados, enfim! Pergunto-

lhe: e se acontece um acidente? Que fique bem claro e que fique em Ata, a Junta de Freguesia declina qualquer responsabilidade 

sobre esta matéria. 

Já agora também, colocava esta questão. Bem como um pedido que foi feito pela Junta de Freguesia à Câmara Municipal para a 

colocação de um contador de água no parque infantil, a 09 de setembro. Já passaram quatro meses e ainda não foi colocado. 

Senhora Presidente, para quem dizia na campanha eleitoral que tinha Frechas no coração, eu pergunto: isto não é uma falta de 

consideração pela população de Frechas?” 

Boas Festas para todos. 

 

---------- 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. 

“Iniciado este novo ciclo da vida política autárquica na Nossa Terra, parece-me da mais elementar cordialidade e boa educação 

saudar, com agrado, a presença de quem está neste plenário pela primeira vez! 

Mas, antes disso, não posso deixar de lamentar a ausência de alguns que tiveram, a meu ver, ao longo do anterior mandato, uma 

postura irrepreensível nas suas interessantes, ricas de conteúdo e sempre assertivas intervenções: Nuno Magalhães, Paulo Afonso, 

Pedro Beato e Faustino Cunha. 

Um especial cumprimento também para à Senhora Deputada Cristina Gomes que, apesar de não estar aqui pela primeira vez, 

merece a estima de todos nós, não só pelo facto de ser mestra na arte de bem receber, dinamizando uma importante unidade de 

alojamento local na nossa cidade, mas sobretudo, por ter feito aumentar recentemente o número de crianças mirandelenses…! As 

maiores felicidades para si e para a suas três filhas, Marina, Margarida e Maria [nomes bonitos e bem portugueses…], com 

especial destaque para as duas mais novas, que nasceram durante o último mandato desta Assembleia. As três certamente farão 

parte do futuro de Mirandela! 

De resto, perdoem-me não mencionar agora aqui os nomes dos que são novos nestas lides, mas dou as boas-vindas a todos e 

desejo-lhes o melhor desempenho ao longo do mandato… 

Vemos alguns mais jovens e outros menos jovens… parece-me que as bancadas estão equilibradas nesse aspeto… 

É que, os partidos políticos, nesta ânsia de recrutar e arregimentar “jovens” para as suas fileiras parece que, por vezes se esquecem 

que há “jovens” que já nasceram velhos e nunca serão jovens de verdade! [os que defendem ideologias retrógradas, conservadoras 

e passadistas…]. 

E há “velhos” que nunca deixarão de ser jovens! [de mente aberta, progressistas e sempre com vontade de aprender… até com os 

mais novos…]. 

Penso que é tido como certo que as organizações devem ter nos seus quadros elementos seniores e juniores… os primeiros trazem a 

ponderação e o saber acumulado e os segundos a energia e, desta interação, nasce o sucesso. As relações intergeracionais são o 

cerne do êxito e do bom funcionamento das empresas, instituições e de qualquer organização! 

E, por último, saúdo com todo o entusiamo o meu amigo e colega de liceu Francisco Esteves, Presidente desta Assembleia. 

…na década de 60 e 70 do século passado (até custa dizer esta coisa de “século passado”…), quando adolescentes, partilhámos as 

mesmas salas e cadeiras do Liceu de Mirandela, os mesmos colegas, os mesmos professores e aprendizagens…! É, para mim, um 

motivo de grande orgulho e espero que, agora com esta idade, possamos partilhar muito pela Nossa Terra neste mandato, pugnando 

por uma sociedade mirandelense mais justa e equitativa…! 

É minha convicção que os Mirandelenses não se vão arrepender de ter votado em nós, para as Assembleias de Freguesia, para a 

Assembleia Municipal e para a Câmara! 

… os mais próximos sempre me acusaram de ser um romântico, um lírico e idealista, enfim um sonhador… não me arrependo! Até 

porque foi com esse espírito de sonho que participei ativamente e dei o meu modesto contributo para a vitória do Partido Socialista 

nas eleições autárquicas em Mirandela, por duas vezes seguidas, num tempo e num contexto em que parecia impossível…! [às 

vezes ainda me parece um sonho…!!!] 
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E termino com um apelo sentido à Senhora Presidente e aos Senhores Vereadores para que não percam o ânimo e mostrem que é 

possível fazer diferente! Provem que é possível governar de forma democrática e humanista e, aos nossos concidadãos eleitores, 

peço que tenham sempre presente o seguinte: 

 Nunca o Partido Socialista tinha estado no exercício do poder autárquico em Mirandela… 

 Nunca uma mulher tinha sido Presidente da Câmara em Mirandela… 

 Nunca um Executivo tinha sido tão escrutinado e fiscalizado… 

e, por fim, 

 Nunca um Executivo tinha vivido uma pandemia – que tem estado a gerir de forma reconhecidamente exemplar…” 

Desejo Boas Festas a todos. 

 

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

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Saudar as muitas caras novas, desejar um bom mandato a todos. 

Queria voltar atrás, ainda à campanha eleitoral, porquê? Não tive oportunidade de estar no comício do PS em São Pedro Velho, 

mas agora com as redes sociais temos a possibilidade de ver tudo aquilo que se passou nesse dia. Tenho aqui o flyer da candidata 

do PS na altura. Não vou ler tudo, senão estaria aqui toda a manhã. Tem ideias muito interessantes, vou ler só algumas. 

“Aquisição de uma viatura para apoio à população”. “Aquisição de um trator agrícola para manutenção dos caminhos”. 

“Requalificação da estrada de São Pedro Velho - Cruzamento de Vila de Ouro”. Esta vou ter que repetir. “Requalificação da 

estrada de São Pedro Velho - Cruzamento de Vila de Ouro”, que vocês se fartaram de ouvir no último mandato, mas que não foi 

cumprido. “Requalificação dos equipamentos existentes, nomeadamente na Escola Primária de São Pedro Velho”. “Construção de 

tanques comunitários de lavagem de roupa”. “Construção de instalações sanitárias na Freguesia”. Fico-me por aqui. 

Li, porque, como disse, não estive presente, mas tive oportunidade de assistir, no Facebook do PS Mirandela, as palavras da 

Senhora Presidente nesse dia e ela disse textualmente: “Posso-vos garantir que o Executivo vai honrar todos os compromissos para 

cumprir tudo o que está no flyer da candidata Paula Borges”. Isso está filmado, basta ir ao PS Mirandela no Facebook e podem ver 

que está lá a garantia. Portanto, eu espero que essa promessa, desta vez, seja cumprida, nomeadamente a estrada que é a grande 

prioridade da Freguesia de São Pedro Velho. 

Já que estou a falar na estrada, já foi aqui falado noutra estrada, em relação à marcação. Sei que vai haver algumas intervenções em 

termos de marcação. Fiz essa referência no último mandato, foi pedido por diversas vezes, no entanto não foi atendido e, como 

sabem, São Pedro Velho tem o Rio Tuela muito próximo, por consequência disso, muito nevoeiro, uma estrada estreita, 

esburacada, ainda por cima, sem marcação. 

Gostaria também de saber em que ponto está p projeto ca CIM relativamente aos transportes públicos para a cidade. É um projeto 

que penso que deveria ter arrancada há cerca de dois anos, no entanto, penso que estará na gaveta. Relembro que São Pedro Velho 

é a aldeia mais distante do concelho, são cerca de 35 km, sem transporte público. Repito, não temos transporte público. Mesmo 

fora do período escolar, em que há Freguesias que tiveram a ajuda da Câmara Municipal, com transportes que a Câmara colocou 

nessas Freguesias, São Pedro Velho, apesar de ser a Freguesia mais distante, não teve essa oportunidade, mesmo fora do período 

escolar. 

Já foi aqui falado também na prospeção do lítio. Questionei a Senhora Presidente, se bem se recordam, há cerca de um ano. Na 

altura, disse-me não saber de nada. Penso que agora haverá mais novidades, até porque a Freguesia de São Pedro Velho, penso que 

Torre de Dona Chama vão ser as Freguesias que vão ser mais intervencionadas nesse sentido, portanto, gostaríamos de saber as 

consequências se isso avançar. 

Vi também no Orçamento uma rubrica de cerca de 200 mil euros para melhoramento das praias fluviais. Relembro que também há 

um compromisso para a praia fluvial no Rio Tuela, junto à Torre e São Pedro Velho. Não seio em que ponto é que isso está. 

Relembrar um problema de sempre, que eu me bati durante estes quatro anos, que é o problema da internet nas nossas aldeias que 

veio mais à tona por causa da COVID, dos Professores que tiveram de ficar em casa com as aulas assistidas, os alunos em São 

Pedro Velho tinham de ir para a Junta, porque não tinham internet em casa, que obrigava o Presidente da Junta ir lá de manhã e à 

noite abrir e fechar a sala. É um problema que me bati e falei com a ANACOM sobre esse assunto, DECO, Câmara Municipal. A 

verdade é que ninguém quer saber, ninguém se importa. 

Outro assunto que soube hoje, já no ano passado foi aqui falado, que as Juntas iam ter que pedir uma licença para as fogueiras de 

Natal. No ano passado acho que não correu muito bem, os Presidentes de Junta manifestaram-se e eu pensei que isso estaria 

resolvido, mas, pelo que sei, vão ter de pedir autorização e pagar 10,00 € para poder acender a fogueira de Natal na noite de Natal. 

Já no ano passado falei sobre isso, achava que não tinha lógica nenhuma, porque, por exemplo, em São Pedro Velho a fogueira é 

acesa dia 24 e está até dia 01 ou 02. Por esse prisma, teríamos que pedir uma autorização diária durante oito a nove dias. Penso que 

não faz sentido. 

A recomendação é ir ao site do ICNF e pedir uma autorização para queima e está o problema resolvido. 

 

---------- 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. 

Quero dar os parabéns aos elementos do público que aqui intervieram, nomeadamente à Sofia Dionísio, porque fez com que a 

minha intervenção seja mais breve, pois ia falar de assuntos relacionados com o tema que ela apresentou, e muito bem, de uma 

forma alargada, identificando efetivamente muitos dos locais que já há muitas anos deviam estar preparados para a mobilidade 

reduzida das pessoas, não só os deficientes, mas as pessoas idosas e outros que têm essa falta de mobilidade. Portanto, vou apenas 
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referir, sobre esse assunto, exemplos concretos que aconteceram e que ilustram a necessidade urgente, Senhora Presidente, de que 

essa questão seja resolvida, sob pena de ser responsável, indireta, evidente, pelos acidentes que possam vir a acontecer. 

O exemplo mais claro aconteceu dia 17/12/2021 pelas 10 horas junto à Caixa Geral de Depósitos, no acesso já para o parque de 

estacionamento, na passadeira que ali se encontra. Na verdade, eu ia a passar e vi uma Senhora com cerca de 80 anos estatelada no 

chão. Depois constatei que a Senhora Deputada Cristina Gomes, se não estou em erro, era uma das automobilistas que parou antes 

da passadeira e assistiu à queda da Senhora, que parece ter batido com a cabeça no chão. Acho que foi ela mesmo que chamou o 

INEM. Não sabemos, neste momento, se teve ferimentos graves, se não teve. 

Parece-nos que da observação daquilo que ela e outros - o Senhor automobilista do sentido contrário assistiu - terá sido uma 

diferença muito pequena, mas ela existe, entre o passeio e o piso rodoviário, de um centímetro ou dois. A Senhora terá colocado lá 

o pé, não contava com aquilo e às tantas a bengala vai pelo ar e ela cai, provavelmente derivado a isso. Há outros locais também, 

passadeiras, em que o piso rodoviário não está ao nível do piso dos passeios. Por isso, isto é urgente e vem provar que é preciso 

corrigir a diferença da altura entre os passeios e o piso rodoviário, ainda que seja diminuto para evitar estes acidentes. 

Também já falei aqui em outras Assembleias dos pisos irregulares de passeios da cidade que provocam quedas e, na altura, falei de 

uma queda que aconteceu em frente ao Cocheira, nesse parque, onde, devido às árvores e não só, há uma irregularidade do piso do 

passeio. Qualquer pessoa que tenha dificuldade em levantar os pés, é evidente que não levantando suficientemente bate e acaba por 

cair. Não sei porquê, mas ainda não foi corrigido nem ali, nem noutro local. 

Há também passeios onde os arbustos tapam a possibilidade de serem usados, como frente ao campo de ténis da Zona Verde. 

Aqueles arbustos que estão lá estão a necessitar efetivamente de ser cortados, senão as pessoas têm que ir para o piso rodoviário 

sujeitas a ser atropeladas com o movimento rodoviário. 

Outra questão, por exemplo, que falei aqui também, não foi corrigida e era urgente, é a vedação do polidesportivo descoberto na 

Zona Verde a necessitar de ser arranjada, nomeadamente junto à baliza sul, onde os arames estão “vivos”, até tirei fotografia, mas 

não temos possibilidade de mostrar, onde estão mesmo à espera que os jovens, as crianças caiam e sem querer se firam, podendo 

trazer algumas consequências gravíssimas. Aliás, essa intervenção deveria ser feita também ao nível das balizas, pelo menos essa 

baliza está bastante solta. Pode não cair, para já, mas tem acontecido acidentes nas escolas, na Escola Luciano Cordeiro já 

aconteceu devido a um problema das balizas. 

É assim tao difícil, Senhora Presidente, mandar corrigir estas anomalias que não trazem grandes gastos à Câmara? É só uma 

questão de disponibilidade e interesse pela segurança e mobilidade das pessoas. 

Termino com uma questão falada pela Senhora Sofia Dionísio, que referiu este auditório. Era uma questão que eu trazia também 

para aqui. 

Não entendemos porque é que este auditório sofreu obras de remodelação há tão pouco tempo e não foram incluído nessas obras, 

dotar este auditório de uma casa de banho para deficientes e dotar o acesso ao palco de pessoas com deficiências, que lhes 

permitisse chegar e fazer aquilo que é preciso e, portanto, tornar essa tal igualdade, que era necessário as pessoas com deficiência 

tenham. Por isso, eu pedia ao Senhor Presidente da Assembleia que intercedesse junto da Senhora Presidente e à Senhora 

Presidente que não esquecesse estes pormenores e, claro, se na altura não lembrou, temos tão boas instalações aqui, há é altura de 

resolver esse problema. 

Aproveito para desejar a todos um Santo Natal e um Feliz Ano Novo. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal MÁRIO VILARINHO (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Quero começar por endereçar os parabéns a todos os eleitos, Presidentes de Junta, Membros da Assembleia Municipal, 

Vereadores e à Excelentíssima Presidente da Câmara, que para que não restassem dúvidas reforçou a sua votação, em contraciclo 

com o país, baixando a abstenção no concelho, ou seja, além de darem nota positiva ao mandato transato já por si difícil, pela 

particularidade deste executivo governar a Câmara após 40 anos de executivos de direita, estando o foco todo virado para a sua 

governação, ainda foi assolada pela pandemia do século no início da segunda metade do seu mandato. 

Mesmo assim conseguiu que os eleitores confirmassem o excelente desempenho à frente dos destinos da Câmara, reforçando a sua 

eleição para os próximos quatro anos. 

Estamos convictos que serão quatro anos de responsabilidade acrescida, mas não tenho dúvidas que serão ultrapassadas as 

expetativas, pela fibra que a caracteriza a si e aos seus vereadores que a acompanham. 

Deixo aqui uma ou duas notas mais, vou aproveitar um excerto do discurso do Líder da Bancada do PSD, o professor Paulo Pinto 

na Assembleia de Tomada de Posse e dizer que fiquei extremamente agradado com a sua defesa do Serviço Público, é um bom 

sinal, espero que se reflita no futuro, na defesa do mesmo e que contagie o seu Partido a nível nacional. 

E pena é que tenha sido necessário uma pandemia mundial para darem conta da extrema necessidade do mesmo serviço público, e 

depois de anos e anos, principalmente durante os anos em que tivemos a Troika, coligada com a governação mais à direita que 

pudemos observar desde o 25 de Abril, em que houve um ataque deliberado à função pública, em que fomos assistimos à 

degradação dos serviços a níveis nunca vistos e, apesar dos esforços da governação socialista nestes últimos anos, estamos ainda a 

anos luz de serviços públicos de excelência que todos nós desejamos. 

Todos sabermos que serviços de qualidade têm custos, requer investimento em infraestruturas dignas, requalificação dos espaços, 

contratação de pessoal, qualificação dos mesmos, etc., e não é em meia dúzia de anos que se consegue isto tudo, ainda por cirna 

com o equilíbrio que é necessário atingir nas contas públicas, mas tem sido possível como foi demonstrado nestes seis anos. 

Também não podemos depois demagogicamente acusar que os funcionários públicos que aumentam sempre em governações 

socialistas, o que não deixa de ser verdade tal a necessidade deles, depois da sangria a que assistimos sempre em anos de 

governação de direita, são assistentes operacionais, técnicos superiores, enfermeiros, médicos, forças de segurança pública, 
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professores e muitas mais categorias profissionais que todos os dias reclamamos que estão em défice e neuroticamente depois 

reclamamos do seu aumento. 

Só um pequeno aparte, e valores de 2020 (dados retirados da Eurostat), Portugal nos 26 membros da EU, encontra-se em quarto 

lugar a contar do FIM com 14,5% da força total de trabalhadores nacionais, muito longe dos 20 a 25% nos países Nórdicos e Leste 

da Europa, sem falar da OCDE, em que os ultra liberais EUA têm 18% de funcionários públicos, 18%. Que se acabe, de uma vez 

por todas, o mito que Portugal é um país com mais funcionários públicos a mais. 

Perante isto e sabendo que o Município tem uma força de trabalho deficitária e envelhecida, gostaria de perguntar à Senhora 

Presidente: estão preenchidas as vagas que se propôs aumentar no mandato anterior? 

Pensa continuar a dotar a autarquia de mais funcionários face a transferência de competências do governo central? 

Será possível terminar com contratos a termo certo, sem dignidade para os funcionários que todos os anos vão colmatando défices 

de vários setores, como exemplo a educação, e depois voltam para o fundo de desemprego para serem chamados mais tarde sem 

direitos nenhuns? 

Termino afirmando solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. 

Sempre por Mirandela e pelos Mirandelenses.” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Antes de mais, agradecer todas as questões que foram colocadas. Tentarei, de forma breve e resumida, responder a todas elas. 

Felicitar o Grupo Municipal Independente pela sua formalização e desejar que, como até aqui, contribuam para enaltecer toda esta 

Assembleia Municipal. 

Por sequência, começo por responder às questões colocadas pelo Senhor Deputado Municipal Paulo Pinto. Dizer-lhe que 

relativamente às questões da EDP e da borla fiscal de que fala, de facto, foi o governo do PSD que fez a privatização da EDP e que, 

neste preciso momento, estamos no âmbito da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua com um novo parceiro que 

deu entrada à Agência por substituição da EDP que é a MOVERA do Grupo ENGIE, um grupo francês que acabou por adquirir os 

direitos da Barragem do Tua. Esta entrada aconteceu na semana passada e, neste momento, estamos a negociar com eles tudo o que 

diz respeito à sua substituição na Agência. 

Como sabem, o Plano de Mobilidade do Tua tem sido até aqui muito lento, sob o ponto de vista das aprovações e tem corrido 

bastante mal tudo aquilo a que nos tínhamos proposto. 

Uma das questões que mais nos preocupa é que a certificação da linha e do material circulante tenha os mesmos requisitos legais 

que uma linha de alta velocidade, o que atrasa as próprias certificações. 

Relativamente à prospeção, acontece que a Câmara Municipal em 2019, não tendo nos seus quadros Engenheiros de Minas que 

podiam fazer um parecer técnico relativamente à prospeção, solicitou ao IPB, ao abrigo de uma parceria que mantemos com o 

Instituto Politécnico de Bragança um Engenheiro de Minas para fazer a apreciação daquilo que fomos chamados a dar parecer. De 

facto, o Eng.º Carlos Balsa fez esse parecer. Na semana passada tivemos uma reunião com a empresa e tudo aquilo que foi dito, os 

Senhores Presidentes de Junta das 10 Freguesias estavam presentes, com todas as dúvidas que nós, Câmara, temos, com todas as 

dúvidas que cada um dos Senhores Presidentes de Junta tem, foi explicado que não se trata da exploração, trata-se do conhecimento 

do território, cumprindo todos e quaisquer requisitos legais, nomeadamente, PDM e áreas de interesse municipal. 

Podemos solicitar a sua presença numa reunião da Comissão Permanente para que os Senhores Deputados possam inteirar-se desta 

situação. A sede da empresa vai ficar sedeada em Torre de Dona Chama e vão abranger três concelhos: Vinhais, Macedo de 

Cavaleiros e Mirandela. Para que tenham conhecimento técnico daquilo que se propõe fazer, solicito então que sejam chamados à 

Comissão Permanente para que possam dar nota dos trabalhos que vão realizar. 

Julgo que de uma forma global ficaram esclarecidas algumas situações. Todos nós temos dúvidas relativamente àquilo que vão 

fazer. A prospeção não é a mesma coisa que a exploração e não foi, de todo, uma situação que foi tentada esconder às populações 

nem às Juntas de Freguesia. 

De facto, internamente, não temos competências nessa área, como todos entendem e consideramos que o ideal seria aproximarmo-

nos do IPB para eles emitirem esse mesmo parecer. 

Em relação às questões da restauração, julgo que Mirandela mantém, como até aqui, restaurantes de grande qualidade e, portanto, 

nós temos sempre ao fim-de-semana muitas pessoas a visitar-nos e muitas pessoas a passearem na cidade, tal qual ao contrário. 

Precisamente Bragança, que as pessoas têm o hábito de ir para as aldeias mais próximas onde têm casas de habitação, mas aqui 

temos sempre muitas pessoas ao fim-de-semana. Não julgo que a gastronomia de Mirandela esteja em risco, bem pelo contrário, 

pese embora, obviamente, todas as restrições que a pandemia nos obrigou, uma desaceleração óbvia da economia. 

Relativamente à Senhora Deputada Daniela Rodrigues, ainda no anterior mandato foi feito um diagnóstico de todos os 

polidesportivos de todo o concelho. Já temos os valores que estão em causa. Colocava-se a questão se abriríamos um procedimento 

concursal para todos. Optamos por dar prioridade àqueles que estavam em maior risco. Os Senhores Presidentes de Junta sabem o 

ponto da situação. Para que esses polidesportivos passem para a competência deles, obviamente que só vão passar quando tiverem 

as obras realizadas. 

O polidesportivo do Franco, julgo que já estava, à data, na jurisdição da Freguesia de Franco, por isso, o Senhor Presidente de Junta 

atenderá a todas as necessidades. 

Os cães vadios, precisamente no Franco, foram capturados alguns cães a semana passada com a participação também do Senhor 

Presidente de Junta de Freguesia. 

Voltando às questões do Senhor Deputado Paulo Pinto, quanto à aldeia de Cobro. Foi aquilo que falei há pouco, não vou estar a 

repetir. Temos ainda algumas aldeias em que os Bombeiros prestam esse serviço à Câmara Municipal. 
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Relativamente às questões positivas, quer o polo de inovação agrícola, quer os caminhos de Santiago, agradeço essa referência e 

em relação ao edifício da Telecom, de facto, há alguns contactos no sentido de ser criado um centro de negócios, uma incubadora 

de empresas, dado a que temos tido muitas solicitações para sedearmos mais espaços e termos mais espaços disponíveis. 

Em relação à derrocada, todos somos solidários com os moradores. Este é um tema difícil, tanto para o anterior Executivo, PSD, 

como para o nosso Executivo. Estamos sempre a repetir que, à data, ao abrigo do Estado de Necessidade de Emergência, poderiam 

ter sido evitadas algumas ações judiciais, ou seja, construir primeiro e depois ver de quem era, de facto, a responsabilidade. 

Os serviços continuam e mantêm a posição de que a Câmara Municipal não teve responsabilidade e a responsabilidade é, sim, dos 

construtores, dos empreiteiros e de todos aqueles que estiveram na construção, até porque bem ao lado também houve um edifício 

que teve se der demolido. 

Este é um problema, como temos falado, de vários loteamentos, naquele mesmo loteamento há outras situações difíceis, porque não 

se adaptam as construções àquilo que são as próprias características do terreno. É um assunto que vamos acompanhando. Não 

podemos de todo, sob pena também de termos outras implicações e quando está um processo a decorrer, atropelar esse mesmo 

processo. 

Relativamente ao Instituto Politécnico de Bragança, como sabe, a EsACT aqui em Mirandela tem uma grande afluência de alunos. 

Obviamente que temos em vista até em parceria com o IPB, construir residências universitárias, estamos a aguardar que sejam 

publicados alguns avisos para que seja uma realidade. 

Relativamente ao Senhor Deputado José Mário Mesquita, agradecer a intervenção. Agradecer também a cooperação com a Câmara 

Municipal e trabalhar por Mirandela e pelos mirandelenses. 

Em relação à crítica do envio da documentação no dia 14 de dezembro, como sabe, estes documentos têm que ser aprovados em 

Reunião de Câmara e têm que ser enviados à Assembleia Municipal. Ao abrigo do Estatuto do Direito da Oposição, foi notificado e 

convocado o Senhor Presidente da Comissão Política Concelhia do CDS/PP. Ao contrário de todos os outros Presidentes que foram 

ouvidos, de facto, não foi possível, apesar dos vários contactos, termos reunido e apresentarem as vossas propostas para inclusão no 

Orçamento. Foram várias vezes contactados, no sentido de podermos encontrar uma data alternativa, mas não foi possível. 

Quanto aos processos judiciais, temos muitos processos judiciais, alguns dos quais já foram arquivados dos mandatos anteriores a 

2017, tivemos outros novos, é verdade, muitos deles relacionados ainda com processos da dívida da água às Águas do Norte, antes 

Águas de Trás-os-Montes. É uma das situações que são preocupantes, no entanto, também consideramos que temos processos 

relativamente pequenos. Temos, pelo menos, um processo que já é de uma expropriação de 89, que só entrou agora. Portanto, cada 

caso é um caso, mas temos defesa e temos a contratação de um escritório de advogados. Temos processos muito longos e alguns 

mais recentes. 

Em relação a tratar os fregueses todos por igual, julgo que se estava a referir às serventias da estrada de Rego de Vide, uma vez que 

a estrada de Alvites e Vale de Lagoa não está ainda em fase de pavimentação, temos que aguardar a melhoria do tempo para que 

seja efetivamente colocada a pavimentação. 

Relativamente ao Senhor Deputado Jorge Humberto, a visão integrada do território, a interioridade e a questão dos hospitais 

públicos e hospitais privados, fazer-se esta referência de que os hospitais privados são complementares aos hospitais públicos, 

obviamente somos defensores do Serviço Nacional de Saúde e do investimento no Serviço Nacional de Saúde. As preocupações 

relativamente à produção agrícola e tudo aquilo que diz respeito à interioridade, sou regionalista convicta e, por isso, em defesa das 

regiões. 

Relativamente ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frechas José Carlos Teixeira, agradecer as felicitações pela vitória, 

estou em crer que neste mandato vamos continuar a trabalhar em conjunto. 

Somos todos iguais, essa é uma realidade e não vou fazer qualquer referência à acusação de que menti. Essa é a opinião do Senhor 

Presidente de Junta, que eu respeito e pelo respeito que me merece não vou fazer comentários sobre essa citação. 

Em relação à retirada do lixo do complexo, é verdade, foi uma candidatura ao fundo ambiental. 

Quanto ao plano de revitalização do Complexo Agroindustrial do Cachão, não foi pago pela Associação de Municípios, foi pago 

pela Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes. 

Nunca, em tempo algum, houve a questão de denegrir a imagem de qualquer Presidente de Junta de Freguesia, bem pelo contrário. 

No que diz respeito ao parque infantil, vão contar esta semana com o terminar do portão e substituir os postes. Houve um atraso da 

obra que a Divisão de Ambiente e Serviços Operacionais tem estado a acompanhar. 

Em relação ao contador da água, foi comunicado aos serviços de águas e saneamento qual é o ponto de situação. 

Continuo com Frechas no coração, como Mirandela também e todo o concelho está no coração. 

Relativamente ao Senhor Deputado Agostinho Beça, agradecer as palavras, também em relação ao Senhor Presidente da 

Assembleia, a todos os ex-Deputados com intervenções importantes nesta Assembleia. 

Partilho do esforço da Senhora Deputada Cristina Gomes e felicito também. 

Portanto, esta participação ativa de todos é importante para o concelho. 

Relativamente ao Senhor Deputado Carlos Pires e as questões que colocou relativamente a São Pedro Velho, a estrada de Vila de 

Ouro, é um compromisso deste Executivo e vamos certamente cumpri-lo. 

Em relação aos transportes públicos, o projeto da Comunidade Intermunicipal, já temos adjudicação. Ou seja, foi um concurso 

público internacional que inclui os transportes dentro do nosso concelho, mas também intermunicipais e transportes públicos 

urbanos. 

Julgo que a partir de março podemos já ter o operador que já assinou o contrato. 

Relativamente à prospeção, e refiro que não é só de lítio, é ouro, magnésio, todos esses metais. Ainda ontem tivemos na Torre de 

Dona Chama uma sessão sobre o património arqueológico e o Investigador dizia-nos sempre que era muito bom conhecermos 

aquilo que temos, mesmo a nível de metais para sabermos onde é que estamos e por onde podemos ir. 
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Obviamente que ninguém quer feridas no território e, para já, aquilo que a empresa nos informou é que não vão fazer sondagens 

este ano e eles já têm alguns estudos sobre isso, sobre os metais mais presentes no nosso território. As Freguesias mais afetadas ou 

em vista de prospeção é Torre de Dona Chama e São Pedro Velho, precisamente, têm áreas maiores, mas certamente que vamos 

acompanhar e eles vão querer fazer sessões com as populações. 

Relativamente à praia fluvial Ponte da Pedra, como sabem, já temos projeto e financiamento. Temos que fazer a adjudicação dessa 

empreitada. A nossa principal preocupação é que estejam prontas para o verão.  

Quanto à internet este é um problema global da nossa região. Como é que se pode falar em 5G quando nem rede de comunicações 

temos. Há uma pressão muito grande da parte de todos os autarcas da Comunidade Intermunicipal para que, nomeadamente, numa 

reunião que houve com a Ministra da Coesão em Vimioso, antes de vir para Mirandela visitar algumas empresas, dando nota de 

que precisamos que o 5G comece pelo interior do País, ao contrário das outras estradas físicas rodoviárias, e que coloquem rede de 

comunicações em todas as aldeias. 

Em relação ao licenciamento das fogueiras no Natal, é como foi nos outros anos, façam o pedido ao GAM, pedido de autorização. 

Quanto à isenção de taxas, tem que ir a Reunião de Câmara a isenção destas mesmas taxas. 

Relativamente ao Senhor Deputado Virgílio Tavares, dizer-lhe que temos vários problemas em relação à mobilidade, como já disse 

Antes da Ordem do Dia depois da intervenção da munícipe. 

Dizer que relativamente à responsabilidade ser da Câmara pelos acidentes, qualquer pessoa, em via, pode cair, até pode cair mesmo 

sem obstáculos. Evidentemente que alguns obstáculos, passadeiras, irregularidades. Tenho também a dizer que nós temos a 

funcionar há algum tempo o Balcão da Inclusão e também temos feito o diagnóstico juntamente com a Polícia de Segurança 

Pública de situações, chamados de “pontos negros” da cidade que urgem ser melhorados. 

No que diz respeito às balizas, asseguro-lhe que a baliza não está solta. Essa é uma das principais preocupações da Câmara 

Municipal. Temos um técnico de Desporto que faz a verificação e a monitorização atualizada de todos estes equipamentos e em 

relação a este auditório, dizer que este auditório tem dois acessos para pessoas com mobilidade reduzida e convido depois, na altura 

do intervalo para almoço, de fazer a visitação dos acessos para a mobilidade reduzida. De facto, a intervenção foi no auditório, a 

falta aqui é, essencialmente, a questão das casas de banho para pessoas de mobilidade reduzida. 

Relativamente ao Senhor Deputado Mário Vilarinho, agradecer a intervenção e dizer que apoiamos e daqui o nosso agradecimento 

a todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde que tanto têm trabalhado e já agora a todos aqueles que têm estado na linha 

da frente no combate à COVID-19. 

Quanto aos recursos humanos, a verdade é que a Câmara Municipal conta com uma idade média de 56 anos. Temos previstas 

aberturas de quadros importantes, quadros técnicos, assistentes operacionais, também para áreas como a carpintaria, todas aquelas 

que nós fomos perdendo ao longo dos anos sem entrada de novos quadros. 

Os contratos emprego-inserção são contratos que são celebrados com o Instituo de Emprego e Formação Profissional, não resolvem 

problemas a médio e longo prazo. Têm sido importantes para as pessoas que usufruem destes contratos de emprego-inserção e 

também para a Câmara Municipal. 

Temos um plano ambicioso de qualificação de todos os colaboradores, quer formações gerais, quer formações específicas e temos 

dois eixos de intervenção que é a admissão de novos quadros e trabalhadores e, por outro lado, a qualificação dos que estão, neste 

momento, nos quadros. Vamos efetivamente, no início do ano, resolver um problema que temos de uma sentença de Tribunal em 

2009, com os 22 Técnicos Superiores, que temos que refazer as provas específicas. É uma preocupação de todos e começarmos, 

através de uma entidade externa, a fazer recrutamentos. É esse o nosso objetivo e é com isso que vamos continuar a trabalhar. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) fez um Pedido de Esclarecimento: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

De facto, nesta época festiva, a notícia em Mirandela é mesmo a Cidade Natal em Vila Flor. 

Senhora Presidente, chamo a atenção do Município em relação ao 5G. É de tal maneira exigente a rede, porque ao longo do tempo 

havia 3G em Portugal e nós não tínhamos, havia 4G em Portugal e nós ficávamos no 3G, sob pena de termos 5G em Portugal e no 

litoral nós estamos no 4G ou no 3G. É só verificar a Carta Educativa que vamos aprovar hoje e temos um território só de sombras 

ao nível da captação da internet. Ainda nos vai tornar mais desiguais em relação ao litoral, porque eles vão trabalhar a uma 

velocidade enorme e nós muito menos. 

Senhora Presidente, hoje estou bem-disposto, estou satisfeito de ter voltado aqui. Quando falei na borla fiscal sabe o que é que eu 

queria dizer? É que a Senhora Presidente teve 7.400 votos e queria, de uma vez por todas, que se tornasse uma líder regional. É isto 

que o PSD lhe está a exigir a favor, quanto mais não seja, das gerações vindouras, porque, de facto, o desenvolvimento do concelho 

de Mirandela e o seu sucesso têm a ver só com a política. Se não fizermos política, nós não vamos lá. 

Acho que não teve a tranquilidade suficiente no mandato anterior, mas é-lhe exigido isso e quero vê-la e quero felicitá-la nesse dia 

quando adquirir um discurso regionalista que volte a colocar Mirandela no combate político contra outros concelhos que não são 

melhores nem piores, são diferentes para pior em relação a nós. 

Senhora Presidente, quando diz que foi o PSD que privatizou a EDP, fazia o mesmo. O PS fazia o mesmo que fez com a TAP. 

Revertia todo o processo de privatização e tornava-a pública. Preferiu fazer a TAP para agradar à CDU e ao Bloco de Esquerda, 

assim como os transportes Transtejo onde estava a força reivindicativa e sindical da CDU, foram a correr, porque a Direita, as 

medidas que ia tomar iam ser de todo naquilo que tinha a ver com o sindicalismo. 

Outra coisa, Senhora Presidente. É verdade que no congresso da ANAFRE defendeu a linha férrea para o interior? Nos mesmos 

traçados que agora anda a construir ciclovias? Isto é uma notícia que carece de confirmação, pelo que lhe pedia uma resposta. 

Senhora Presidente, sobre os restaurantes, o Turismo, os produtos regionais e a classificação da nossa gastronomia, sei que não 

pensa assim por muito parca na sua resposta, mas olhe que ficamos todos a perder, sob pena de perdermos o comboio em relação a 

concelhos limítrofes, porque nós, de facto, somos muito bons, porque a cidade também assim ajuda ao nível da nossa gastronomia. 
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Crie essa dinâmica local. Estamos a precisar de dinâmicas locais onde o privado e o público têm um conjunto de associações 

intermédias que trabalham todas em uníssono. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradeço a questão. Lamento aquilo que acabou de dizer. Nós temos uma Cidade Natal em Mirandela. Portanto, não quero sequer 

comparar o Município de Mirandela com o Município de Vila Flor, somos vizinhos e temos excelentes relações. As exigências do 

Município de Mirandela, quer sob o ponto de vista da saúde financeira, que é sempre um constrangimento e eu quero chamar-vos a 

atenção para esta questão. Nós temos, sob o ponto de vista financeiro, apesar da diminuição da dívida, temos constrangimentos 

vários que muitas vezes nos impedem de fazermos investimentos superiores, porque também não queremos aumentar a dívida. No 

entanto, é preciso dizer-se que, em termos comparativos, são Municípios diferentes, são Municípios que têm estratégias, como a 

nossa, que vem aqui hoje para 2020, relativamente ao futuro. 

Obviamente que Mirandela, para além de ser uma cidade e um concelho com potencial muito grande e que nos últimos quatro anos 

é um concelho mais coeso, é um concelho em que as Juntas de Freguesia têm uma autonomia diferente daquilo que tinham antes 

dos quatro anos. Portanto, fizemos obviamente um salto muito qualitativo em relação à coesão territorial no nosso concelho e isto é 

preciso relevar, porque é importante. 

Dizer-se que, relativamente ao combate político e ao facto de sermos todos, ou pelo menos a grande maioria, regionalistas, 

continuamos a trabalhar para que tenhamos capacidade interna para atrair investimento e, acima de tudo, postos de trabalho. Esse é 

um objetivo de todos. Este Orçamento e o nosso projeto é a criação de emprego. 

Dizer-se que, em relação à linha férrea, como sabe, houve um estudo de uma associação, que queremos agora no início de janeiro 

que venham cá. É uma linha que liga Porto a Bragança e que passará por Mirandela, obviamente que não nos termos em que 

conhecemos, mas existe um estudo bastante importante e bastante detalhado sobre esta linha ferroviária, que tenho todo o gosto em 

partilhar convosco e vamos fazer com eles aqui uma sessão de apresentação. É essa ferrovia e essa mobilidade com que nós 

lutamos e, portanto, devemos lutar sempre para que os sonhos se tornem realidade. Só com a mobilidade é que conseguimos 

crescer, quer na sede do concelho, quer na vila, quer em todas as aldeias, daí o investimento nas estradas municipais que são 

investimentos pelo Orçamento Municipal, única e exclusivamente. 

Relativamente à gastronomia, temos todos muito orgulho da nossa gastronomia, do nosso azeite, das nossas alheiras, de tudo aquilo 

que está relacionado com os produtos locais e vamos projetar, como está também no Plano e no Orçamento, uma marca, Marca 

Mirandela, no sentido de promover, quer o nosso território, quer as pessoas, quer tudo aquilo que nós fazemos de grande qualidade 

e de excelência que nos deve orgulhar a todos. 

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 JORGE HUMBERTO (CDU) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Começo com umas perguntas e gostava que fosse esclarecido pela Senhora Presidente o mais fielmente possível, se fosse possível. 

Senhora Presidente, na página 18 da sua Informação, a Senhora Presidente diz que foram efetuadas cinco verificações/controle de 

refeições escolares. Perguntamos: qual foi a avaliação feita? 

Tivemos conhecimento e estamos a ter conhecimento de que tem havido muitas queixas da comida, quer em relação à qualidade e à 

quantidade na Escola de Torre de Dona Chama. Sabemos que a questão das refeições teve a ver com a passagem daquilo que são as 

refeições escolares e daquilo que era antigamente usual, que eram funcionários da própria escola a fazer as refeições. Sabemos que 

com esta nova modalidade que está implementada no nosso País com o outsourcing passar para empresas privadas e então o que 

está a acontecer na Escola da Torre de Dona Chama é a qualidade da comida e a quantidade que é servida aos meninos dessa 

escola, coisa que provavelmente não se passará na Escola de Mirandela. 

Sabendo nós que cada refeição é paga pelos pais na ordem dos 2,60 € e há uma comparticipação do Município, gostava de saber se 

tem sido feita a monitorização do pagamento das refeições em atraso e se haverá dificuldades financeiras dos pais que justificam o 

atraso no pagamento e quais foram as causas. 

Em relação à página 25 do mesmo documento, a Senhora Presidente diz que fez uma reunião com o Diretor da Segurança Social, 

Dr. Orlando Vaqueiro. Nesta informação fala-se na transferência de competências da Ação Social para a autarquia. Gostava de 

saber que informação têm sobre este assunto e quais são as informações que podemos tirar desta dita reunião. 

Em relação àquilo que tem sido o documento que nos chega à mão acerca desta informação, isto tem sido uma prática corrente 

deste Executivo e já dos anteriores. Não quero acreditar que os maus vícios se possam manter, porque é um vício mau e dá jeito a 

toda a gente, mas gostava de reportar uma questão que é bastante importante para nós e acho que deve ser para toda a gente, porque 

senão começamos a classificar os funcionários da Câmara Municipal entre aquilo que é os “filhos da mãe” e os “filhos do pai”. 

Senhor Presidente, já na última Assembleia Municipal coloquei esta situação. Tem a ver com aquilo que se passa na página 18, 32, 

33, 43 e 47. Não sei que é que faz a redação deste documento, mas continuamos a pecar por aquilo que é a classificação dos 

trabalhadores da Câmara Municipal em a Senhora Presidente, este Executivo ou quem redige isto em chamar “colaboradores”. Não 
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percebo. Aliás, na última Assembleia Municipal referi, vou passar a citar: “O trabalhador é um termo amplo que inclui todo aquele 

que vive do seu trabalho, na atualidade o trabalhador é considerado legalmente e formalmente como todo aquele que realiza tarefas 

baseadas em contratos com salários acordados, direitos e deveres previstos na lei.” Não sei que tipo de problemas é que há em a 

Câmara Municipal nesta informação classificar uns determinados trabalhadores, eu não quero acreditar que possa ser por alguma 

distração ou se há outra questão implícita que tenha de ser classificada como política. 

Aos trabalhadores da Câmara Municipal que têm menos habilitações literárias, a Câmara Municipal classifica-os como 

“colaboradores”. Aqueles que têm habilitações acima do normal, os Técnicos Superiores, já são considerados “trabalhadores”. Não 

sei qual é o critério. Senhora Presidente, não faço ideia qual seja o critério, porque a Senhora Presidente na sua resposta na 

Assembleia Municipal de 03 de setembro diz, passo a citar: “Agradeço a correção relativamente ao trabalhador e ao colaborador, 

essa informação vai ser enviada para os serviços de forma a que as Informações tenham nomenclatura e designação correta.” 

Senhora Presidente, continuamos, pelos vistos, com o mesmo defeito. Não quero acreditar que esteja a haver a classificação, como 

disse há pouco, dos “filhos da mãe” e dos “filhos do pai”. Os Técnicos Superiores, os trabalhadores da Câmara Municipal com 

habilitações literárias acima daquilo que é a generalidade dos funcionários da Câmara são considerados “trabalhadores”, aqueles 

que provavelmente têm menos habilitações são “colaboradores”. Gostava de perceber qual é a distinção que a Câmara Municipal 

faz. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente às questões das refeições escolares, a Divisão de Educação faz a monitorização das refeições escolares. Abrimos um 

concurso público para as refeições escolares do ano letivo 2021-2022 e foram várias empresas que ganharam esses mesmos 

concursos públicos. Tem um preço fixado por refeição. Os alunos do Escalão A e B têm refeições gratuitas, mediante a aferição dos 

rendimentos do agregado familiar. Portanto, pagam os restantes alunos que não façam parte destes escalões. 

As empresas que ganharam os concursos públicos são distintas nos vários estabelecimentos escolares, mas essa qualidade e a 

quantidade está prevista, porque cada uma delas tem obrigação de ter um Nutricionista adequando o menu escolar às exigências de 

acordo com a idade e com as medições que internamente as firmas apresentam. 

A Escola de Torre de Dona Chama tem uma cozinha, tem uma cozinheira, normalmente as cozinheiras destas empresas são locais. 

Portanto, aquilo que temos feito é monitorizar e reunir com as várias empresas para que cumpram aquilo que está no caderno de 

encargos. Aliás, este caderno de encargos até tem como obrigatoriedade a recomendação também de introduzir produtos locais 

adquiridos aos nossos produtores. 

Relativamente aos serviços e à monitorização que é feita, faz parte das competências da Divisão de Educação, apesar de haver 

algumas reclamações pontuais, normalmente quando é peixe há sempre mais reclamações, mas estou em crer que não fica ninguém 

sem a devida alimentação. 

O Senhor Vice-Presidente está-me a dizer que servimos 90 mil refeições por ano, portanto, é um número significativo. Não temos 

tido queixas de maior, apesar de, pontualmente, como digo, nos fazerem chegar algumas queixas relativamente àquilo que as 

crianças e os jovens gostam eventualmente de ver nos menus. 

Em relação às competências da Ação Social, como sabem, em março de 2022, estas competências vão passar para a autarquia. Vai 

haver uma Comissão de Acompanhamento, como houve na Educação. Iniciamos agora uma reunião preparatória desta Comissão 

de Acompanhamento, dando nota daquilo que, por obrigatoriedade legal e no âmbito do processo de descentralização de 

competências, passa para a esfera da Câmara Municipal. Esta Comissão vai existir até que essas competências sejam assumidas 

pela Câmara e vai manter-se durante o período que consideramos importante para que haja este acompanhamento. 

No que diz respeito à Informação da Presidente, a informação parte dos vários serviços, é reunida pelo Gabinete de Apoio. A 

classificação dos trabalhadores não é feita de forma discriminatória, bem pelo contrário. Nos nossos hábitos existem os 

colaboradores, os trabalhadores. Decerto que teremos que afinar esta situação. É feito de boa-fé, assumo isso com todo o respeito 

que merecem todos os trabalhadores e colaboradores. Vamos afinar os termos e aquilo que é a informação para que possamos 

cumprir o que está legislado. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente, perguntei-lhe qual foi a avaliação feita pelas cinco verificações que foram feitas ao controle das refeições 

escolares. Gostava de saber qual foi o resultado dessas verificações. 

Na sua Informação diz que foram efetuadas cinco verificações/controle de refeições escolares. Gostaríamos de ter conhecimento de 

quais foram essas avaliações. 

Em relação ao outro ponto, Senhora Presidente, há duas coisas que temos de clarificar. Colaboradores é uma coisa, trabalhadores é 

outra e sistema de voluntariado é outra. Gostava de saber quais são os colaboradores da Câmara, quais são os trabalhadores da 

Câmara e quem faz o voluntariado na Câmara. Se puderem dar essa informação, agradecia. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Os relatórios de monitorização das refeições escolares são geridos pela Divisão de Educação, mas tem vários parâmetros. Em caso 

de se verificar alguma inconformidade, estamos a falar de medidores de temperatura, a quantidade, as próprias ementas e também o 

tempo entre aquilo que é a cozinha e que são servidas as refeições. Sempre que são detetadas não conformidades são veiculadas à 

empresa e é monitorizada, depois, toda a situação de implementação dessas não conformidades. 

Se tiver interesse nos relatórios síntese daquilo que é feito na monitorização, o Setor de Apoio aos Órgãos Municipais farão chegar 

através da Mesa da Assembleia ao Senhor Deputado Municipal. 
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4.2 - Regimento da Assembleia Municipal do Mandato 2021-2025. 
 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

“Não posso, antes de abordar esta revisão do Regimento, por dever de consciência dizer que, se me coube um trabalho mais 

específico, um trabalho mais aturado, o produto final é, de facto, um trabalho de equipa, que incorporou um espírito de partilha 

para um documento comum, o mais ágil, adequado e funcional possível. 

Portanto, agradecer a todos envolvidos na revisão que fizeram parte da respetiva comissão - as deputadas e deputados: Graciete 

Ramos do PS, Carlos Ventura do PSD, Virgílio Tavares do CDS e Jorge Humberto CDU e José Cabanas, do Grupo Municipal 

Independente. 

Aproveitou-se pois, o facto, de se iniciar um novo mandato, que abre a porta a uma eventual revisão do Regimento da Assembleia 

Municipal, para melhorar os aspetos internos de funcionamento e promover agilidade nas múltiplas dimensões que envolvem a 

atividade da Assembleia Municipal. 

De qualquer das formas, importa dizer que um Regimento é um documento dinâmico e aberto, estando sempre sujeito, quando 

assim se justificar ou se julgar conveniente ao seu aperfeiçoamento, sendo o seu resultado aquilo que a Mesa e os grupos 

municipais entenderem ajustado, e mereça a concordância do Plenário. 

Aponto, brevemente três das principais alterações e introduções, para além de diversos melhoramentos no texto, neste novo 

Regimento, destacando a consagração da eleição da Mesa da Assembleia Municipal conforme o estabelecido na Lei da Paridade – a 

Lei Orgânica n.º 1/2019, de 29 de março, exigindo que “As listas de candidatos às mesas dos órgãos deliberativos das autarquias 

locais são compostas de modo a respeitar a paridade entre homens e mulheres”, que diga-se, Mirandela tem tido essa tradição 

mesmo antes desta imposição. 

Aponto, também, a necessidade que houve, face aos últimos resultados eleitorais e composição atual da Assembleia, de ajustar a 

distribuição dos lugares dos deputados dos respetivos grupos municipais, obedecendo a uma ocupação diferente dos setores deste 

auditório, conforme agora se apresentam nessa distribuição. 

Referência ainda para o reforço do papel e do funcionamento da Comissão Permanente da Assembleia Municipal, pois as 

responsabilidades, o trabalho e os deveres de decisão em muitas matérias de sensibilidade e responsabilidade não se esgotam nas 

sessões da assembleia municipal, necessitando de momentos próprios e sede própria para a sua discussão e respetiva melhor opções 

e decisões para que as nossas sessões ocorram com eficácia, eficiência e dignidade institucional. 

Realço ainda, que a Comissão Permanente – isto é, a Mesa e os representantes dos Grupos Municipais, consagrou neste Regimento, 

por sua Deliberação, que: quando assim o decidir, por forma a conhecer realidade local e de desempenhar um papel de maior 

proximidade com o território e populações, poderá realizar as suas reuniões, ordinárias ou extraordinárias, descentralizadamente 

nas freguesias do concelho, articulando as mesmas com os respetivos presidentes de juntas/uniões de Freguesia, como membros 

da Assembleia Municipal de Mirandela. 

Por fim, quero agradecer a confiança que em mim foi depositada e a responsabilidade confiada no tratamento deste Regimento. 

Espero que seja um documento em que todos se revejam, mas acima de tudo que dignifique esta Assembleia Municipal, pelo 

menos foi esse o propósito e espírito seguido. 

Termino, agradecendo, como secretário da mesa da assembleia o empenho de todos os envolvidos, recordando que o Regimento é 

por si só um documento dinâmico, e nunca estático, estando sempre aberto ao seu aperfeiçoamento. 

Muito obrigado.” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

“Sobre esta proposta de Regimento da Assembleia Municipal para o mandato 2021-2025, devo, antes de mais, felicitar com 

sinceridade o excelente trabalho feito pela Comissão de Revisão, constituída pelo Sr. Presidente, pelos membros da Mesa e por 

representantes de todos os partidos e grupos cidadãos independentes. 

Sem margem para dúvidas, podemos concluir que este Regimento, ao longo dos tempos, tem vindo a ser muito aperfeiçoado e 

sempre ao encontro duma redação cada vez mais clara e de toda a utilidade para o melhor funcionamento dos trabalhos desta 

Assembleia! 

Porém, tenho duas pequenas notas para partilhar e para eventual análise ou esclarecimento… 

Haverá quem diga que não passam de preciosismos, mas não ficaria bem comigo mesmo se nada dissesse sobre esta matéria… 

A primeira nota é relativa à alínea i) do n.º 2 do art.º 2.º - Competências da Assembleia – e que diz o seguinte: «Elaborar e aprovar 

o Regulamento do Conselho Municipal de Segurança». 

Contudo, no DL n.º 32/2019, de 4 de março, que altera a Lei n.º 33/98, de 18 de julho, a redação do n.º 1 do art.º 6.º aponta no 

sentido de ser o Conselho Municipal de Segurança que tem a competência de elaborar uma proposta de regulamento a submeter à 

apreciação da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal. 

 

[Este foi exatamente o procedimento relativo ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Mirandela, que se encontra 

em vigor, desde a sua aprovação, por esta Assembleia, em 29 de junho de 2019.] 

Ora, se dúvidas não há quanto à competência para aprovação, o mesmo já não se poderá dizer relativamente à elaboração da 

proposta… 

Mas, para melhor esclarecimento, transcrevo os restantes pontos do mesmo artigo 6.º do DL em referência: 
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«2 – Caso a assembleia municipal introduza alterações à proposta de regulamento, elabora nova proposta que remete ao conselho, 

para emissão de parecer no prazo de 30 dias. 

3 – Na primeira sessão, após a receção do parecer do conselho, a assembleia municipal aprova o regulamento.» 

Em face disto, proponho que a redação desta alínea seja alterada e passe a ter outra redação do seguinte teor, ou semelhante: 

«Aprovar o Regulamento do Conselho Municipal de Segurança e elaborar nova proposta, caso a assembleia municipal introduza 

alterações à proposta inicial». 

A outra nota é simplesmente o facto de constar na última folha que o Regulamento foi aprovado por unanimidade antes de o ser…” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Caro Senhor Deputado Agostinho Beça, relativamente à questão da alínea i) onde se expressa elaborar e aprovar o Regulamento do 

Conselho Municipal de Segurança, posso-lhe dizer que eu o acompanho nessa dúvida legítima que levanta, de aparente contradição 

entre o Regimento e aquilo que é a Lei do Conselho Municipal de Segurança. Creio mesmo que estamos perante uma distração do 

legislador e não da Mesa, nem da Comissão de Revisão do Regimento, porquanto, se consultar o Anexo I da Lei n.º 75/2013 e nas 

suas sucessivas novas redações e não estamos a falar de pouca coisa, estamos a falar do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

continua ainda hoje a consagrar, na sua alínea i), que compete à Assembleia Municipal elaborar e aprovar o Regulamento do 

Conselho Municipal de Segurança, esta alínea está nas competências materiais, não está nas competências de funcionamento, mas 

sim nas competências materiais. 

Ora, não cabe a esta Mesa, nem à sua Comissão de Revisão do Regimento, retirar matéria que o próprio legislador, em âmbito de 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, ainda não a retirou, pese embora o que está consagrado, de facto, na Lei dos Conselhos 

Municipais de Segurança. 

Enquanto o legislador, no âmbito de sede própria, de Lei de valor reforçado, que é o Anexo I da Lei n.º 75/2013, Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, continuar a consagrar “Elaborar e aprovar o Regulamento do Conselho Municipal de Segurança”, nem esta 

Mesa, nem a Comissão de Revisão do Regimento, têm qualquer autoridade jurídica para eliminar do seu Regimento, aquilo que 

está consagrado no Regime Jurídico das Autarquias Locais e é esse o facto de ainda mantermos no Regimento esta redação, não 

vamos para lá daquilo que o próprio legislador ainda não nos contemplou, nem nos permitiu sequer fazer. No dia em que o 

legislador retirar do Anexo I da Lei n.º 75/2013, a questão de elaborar e mantiver apenas aprovar, faremos imediatamente essa 

alteração, também em sede regimental. 

Quanto à pequena particularidade da menção “aprovado por unanimidade”, naturalmente que o documento só está aprovado por 

unanimidade quando assim for de facto aprovado, ficou a referência da aprovação anterior, caso ele venha a ser aprovado por 

unanimidade, já não é necessário ter que alterar o documento e já lá estava a expressão, naturalmente que a expressão final vai 

obedecer ao resultado aqui expresso em eleição, portanto, não era a Mesa, nem a Comissão a avançar o resultado daquilo que seria 

o pronuncio de todos os Senhores Deputados. 

Já agora Senhor Deputado, estou a consultar o Anexo I da Lei n.º 75/2013, consolidada, devidamente atualizada e continua a 

manter a expressão: “elaborar e aprovar o Regulamento do Conselho Municipal de Segurança”. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Obviamente que vou votar a favor, não iria votar contra, mas fiz questão que isto constasse em Ata e se é uma distração do 

legislador, então, estamos aqui em condições, de esta própria Assembleia chamar a atenção, em sede própria, do legislador, para 

retificar porventura esta incongruência, que a mim me parece uma incongruência, porque a Lei que estabelece a constituição do 

Conselho Municipal de Segurança é de 2019. Acho que deve constar em Ata de que há uma incongruência, para mim, nítida e 

clara. A Lei que estabelece a criação dos Conselhos Municipais de Segurança foi alterada em 2019, esta Câmara Municipal fez a 

proposta nesse sentido, obedecendo a essa alteração legislativa em 2019, o Conselho Municipal de Segurança está constituído e a 

funcionar nesses termos e veio aqui e foi aprovado nesses termos. Passamos na altura ao lado a questão do nosso Regimento, mas 

acho que é chegada a altura de adequarmos o Regimento à legislação e porventura a própria Assembleia Municipal, a própria Mesa, 

fazer chegar à sede própria esta necessidade de retificação da incongruência. 

Muito obrigado, eu votarei a favor, naturalmente. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Muito obrigado, só um remate final, porventura o legislador manteve no Anexo I da Lei n.º 75 esta competência material da 

Assembleia Municipal para um caso de um Conselho Municipal de Segurança ou não estar ativo, ou não elaborar o seu Projeto de 

Regulamento, mantém em última instância essa prorrogativa à própria Assembleia Municipal, em caso dessa omissão. 

Quando a lei o consagra para o Conselho Municipal de Segurança, pode acontecer por omissão, a jusante uma falha e a montante 

está consagrada outra entidade para elaborar o respetivo Regulamento do Conselho Municipal de Segurança. Pode ser e não ser 

uma distração, pode ser uma salvaguarda da Lei, mas faremos chegar essa nota ao legislador. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 49 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regimento da Assembleia 

Municipal do Mandato 2021-2025. 
 

4.3 - Carta Educativa do Concelho de Mirandela. 
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---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 09 de setembro de 2021, que se transcreve: 
 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 – Aprovar a Carta Educativa do Concelho de Mirandela; 

2 – Submeter o referido documento à apreciação e votação da Assembleia Municipal.” 

 

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

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Eis em debate e à espera de pronúncia desta Assembleia, um dos documentos mais importantes para avaliação da perspetiva 

educativa do concelho e qual a visão de futuro para a área que mais potencia a igualdade de oportunidades em razão do emprego e 

da condição social. 

A Carta Educativa é um instrumento magnânimo para olhar para o passado, compreender o presente e alavancar o futuro, o futuro 

das gerações que se educam no concelho de Mirandela. E já era senão tempo deste documento ter uma atualização dos seus 

conteúdos, uma vez que o que o antecede estava aprovado desde 2006 e não traduzia o estado atual da educação no que a 

Mirandela diz respeito. O documento que hoje se debate é um documento dinâmico, validado pelo Ministério da Educação e pela 

Dgest e que apresenta um diagnóstico sobre a dimensão socioeducativa, expressando a dinâmica populacional, a dinâmica 

socioeconómica, os equipamentos de cultura, desporto e lazer ao serviço da comunidade educativa, mas também um inventário e as 

projeções de desenvolvimento passíveis de brotar da atual rede de oferta educativa. 

Mirandela pode hoje orgulhar-se da vasta rede educativa, do pré-escolar ao ensino superior, do ensino de crianças, jovens e adultos, 

seja pela iniciativa privada, seja pela iniciativa pública. 

Não posso, não quero e seria injusto se não referisse aqui dicotomia geográfica entre a cidade de Mirandela com Carvalhais e a 

Vila de Torre de Dona Chama, é fundamental que a aposta na educação concelhia continue a olhar para o Polo da Escola da Torre 

como bem merece, uma escola com infraestruturas adequadas à prática pedagógica e dotadas de equipas docentes e não docentes 

capazes de levar “os nossos” meninos a cumprir todos os seus sonhos. 

Senhora Presidente, se um dia aquele edifício não for capaz de responder às capacidades instaladas, não transfiram essas crianças e 

jovens para a cidade. Há que continuar a abraçar a causa da proximidade nas respostas socioeducativas e conjuntamente com o 

Agrupamento de Escolas e com a Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama, conseguirão encontrar respostas para mais esse 

desafio. 

Uma palavra final, de grande apreço a todos quantos colaboraram na elaboração da presente Carta Educativa, destacando o papel 

preponderante neste diagnóstico que foi assumido por parte dos Presidentes e das Presidentes de Junta, dos membros do Conselho 

Municipal de Educação, das IPSS‟s, dos Centros de Formação, das escolas públicas e à equipa do IPB que desenhou o seu modelo 

diagnóstico e com toda esta dimensão perspetiva. 

Apraz-nos concluir que o retrato otimista que se apresenta constitui uma alavanca para processos de melhoria contínua, que em 

jeito da metodologia Kaizen, “melhorar um pouco todos os dias”, poderá envolver toda a comunidade educativa. Não podemos 

esquecer que somos um concelho de baixa demografia, que não pode negar às gerações atuais e às gerações vindouras, as melhores 

oportunidades para o seu desenvolvimento educativo, pois a educação continua a ser o melhor investimento dos dinheiros 

públicos.” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente, esta Carta Educativa vem na sequência daquilo que falou anteriormente a Senhora Deputada Patrícia Bernardo 

e bem, é que as políticas educativas dos últimos anos por opção dos Partidos que se têm sucedido, o PS, o PSD e o CDS/PP, 

pautam-se pela continuação de um grande subfinanciamento de todos os graus de ensino, da degradação das infraestruturas, da 

criação de mega Agrupamentos, do encerramento de escolas, da precariedade e do desrespeito pelos direitos dos trabalhadores 

docentes e não docentes. 

O diagnóstico feito na Carta Educativa em discussão ilustra isso, mesmo quando dá mote, por exemplo, do encerramento de três 

escolas em 2018, o problema desta Carta Educativa é que, apesar do diagnóstico estar bem feito, isso temos de o frisar, é incapaz 

de apontar uma estratégia que corrija os principais problemas identificados. Nota-se, como apesar de se valorizar os equipamentos 

escolares de proximidade, com vista a evitar que crianças e jovens sejam obrigados a percorrer diariamente grandes distâncias, em 

termos de estratégias para o futuro não se consegue ir além de um muito modesto objetivo de procurar a manutenção, tanto quanto 

possível dos equipamentos. 

Esta Carta Educativa não aponta um caminho alternativo aquele que se tem seguido nos últimos anos e nós sabemos o que é que 

nos trouxeram estes últimos anos em relação à questão da educação e é pena que, aproveitando esta Carta Educativa e volto a frisar, 

estão identificados os problemas, mas nós queremos a solução e esta solução esta Carta Educativa não apresenta, daí o voto da 

CDU ser uma abstenção, porque vamos contribuir e vamos querer contribuir para que com esta transferência de competências para 

a Câmara não fiquemos pelo caminho, ou seja, que as políticas que têm sido seguidas até hoje pelos Governos do PS, do PSD 

juntamente com o CDS/PP ou não, trouxeram-nos até aqui e é pena que a oportunidade que podia ser demonstrada com esta Carta 

Educativa era exatamente apontar as soluções e não ficarmos só com a mera questão da manutenção dos equipamentos. 

Nós sabemos perfeitamente que estamos com o problema de défice de nascimentos, temos uma redução drástica de alunos e 

obviamente que implicava que nesta Carta Educativa também fosse referenciado qual é que vai ser a opção e qual vai ser a solução, 

exatamente para essa diminuição de alunos. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 
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Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Dizer que esta Carta Educativa de Mirandela, agora sujeita a aprovação da Assembleia Municipal, vem na sequência também da 

anterior Carta Educativa do concelho de Mirandela que foi elaborada em 2006, no âmbito do Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de 

janeiro. Desde então ocorreram diversas alterações na legislação enquadradora do sistema educativo português, assim como na 

Rede Educativa. 

Esta revisão da Carta Educativa de Mirandela tem como enquadramento legal o Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro e reforça 

a importância da Carta Educativa como documento de planeamento no quadro de transferência de competências para os Municípios 

e para as entidades intermunicipais no domínio da educação. 

Na sequência desta transferência de competências que foi concretizada aqui em Mirandela a partir de setembro de 2020, o 

Município de Mirandela assumiu a responsabilidade pela construção, requalificação e modernização de edifícios escolares, pelo 

transporte escolar e pela gestão dos recursos humanos não docentes em toda a Rede Escolar do ensino pré-escolar, do ensino básico 

e secundário. 

Esta alteração à atual legislação enquadradora desenvolve-se naquilo que deve ser a Rede Educativa, quem tem competência para 

definir a periodicidade da sua revisão é a Câmara Municipal, vindo aqui esta Carta Educativa. 

A Carta Educativa tem por um lado a caraterização sumária dos equipamentos escolares, tem um diagnóstico estratégico, tem 

projeções de desenvolvimento e tem uma proposta de intervenção relativamente à rede pública e foi instruída de acordo com os 

seguintes elementos: o relatório que mencionou as principais medidas a adotar, a fundamentação e um programa de execução com 

a calendarização da concretização das medidas constantes neste mesmo relatório. 

Neste contexto, esta Carta Educativa para o concelho de Mirandela, pretende por um lado cumprir o desafio desta segunda geração 

de Cartas Educativas, mas por outro lado também assumir um instrumento de planeamento e ordenamento prospetivo daquilo que é 

uma relação harmoniosa entre a escola e o espaço, o desenvolvimento demográfico e socioeconómico do Município. Por isso 

mesmo esta dimensão prospetiva para se concretizar é necessário que seja feita uma monitorização permanente da adaptação das 

políticas de educação às dinâmicas sociodemográficas e territoriais no concelho. 

Agradecer as questões que foram colocadas e agradecer à Senhora Deputada Patrícia Bernardo e ao Senhor Deputado Jorge 

Humberto Fernandes e a todos aqueles que participaram desde logo na elaboração desta Carta Educativa, nós vamos por um lado, 

avaliar e monitorizar permanentemente, apesar da Lei só referir que a sua revisão terá de ser feita obrigatoriamente de dez em dez 

anos, e posso dar-vos um exemplo, a nível do pré-escolar abrimos duas salas de pré-escolar e temos também o pré-escolar em 

instituições, quer de solidariedade social, a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela e também o Instituto Piaget, temos falta de 

vagas nas creches e é essa a nossa preocupação. 

Aquilo que vos posso dizer é que vai haver algumas reuniões no sentido de, sob o ponto de vista prospetivo, avaliarmos as 

necessidades, até porque temos um Aviso do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência para creche e avaliar a necessidade 

premente aqui na cidade de Mirandela e muito especialmente na vila da Torre de Dona Chama porque não tem essa oferta 

formativa e tem a quantidade, neste momento, meninos necessários para criar esta oferta. 

Este é um instrumento orientador, de diagnóstico e também de planeamento, que estamos a aprovar nesta Assembleia Municipal e 

que terá de ser, obviamente, monitorizado, foi aprovado por unanimidade no Conselho Municipal de Educação e na Reunião de 

Câmara, apelamos para que os Senhores Deputados e os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia possam efetivamente 

aprovar este documento. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 48 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 47 votos a favor e uma abstenção, 

aprovar a Carta Educativa do Concelho de Mirandela. 

 

4.4 - 2.ª Alteração Orçamental Modificativa 2021. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 14 de dezembro de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 – Aprovar a 2.ª Alteração Modificativa do Orçamento Municipal de 2021; 

2 – Submeter o referido documento à apreciação e votação da Assembleia Municipal.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Isto é um assunto recorrente, vem todos os anos à Assembleia Municipal, se bem que os montantes variam de ano para ano. 

Senhora Presidente, a sua Proposta visa aproximar os valores previsionais do Orçamento inicial à execução, nomeadamente nas 

rúbricas que evidenciam reduzida percentagem de execução em 2021, foi o ano da Covid-19. 

A Senhora Presidente quer uma redução de 4,2 milhões de euros. Depois a seguir envia-nos os documentos e eu confesso que não 

consegui identificar quais os projetos e iniciativas que ficaram por realizar, mas Senhora Presidente, no Orçamento de 2021, de 43 

milhões de euros a Senhora Presidente tira 4,2 milhões de euros, já no Orçamento de 2020 tirou 6,5 milhões de euros na 

Modificação Orçamental, só em dois anos são quase 10 milhões de euros! Eu já não sei se isto é importante, se não é importante, se 

os cálculos estão bem feitos, se as provisões estão bem feitas, admito que a Covid-19 tenha alterado significativamente isto, mas 

não basta, porque a Câmara Municipal da capital de distrito no ano de 2021 tinha um Orçamento de 47 milhões de euros e não vai 

fazer nenhuma Modificação Orçamental, porque não está preocupada com a sua taxa de execução. 
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Quando a Senhora Presidente da Câmara para 2022 tem um Orçamento de 47 milhões de euros, a Câmara Municipal da capital de 

distrito tem de 43 milhões de euros, eles são tão grandes em população, certamente em impostos, projetos, iniciativas e 

preocupações e têm um Orçamento menos que o nosso, portanto, fico na expetativa de facto, porque estamos com orçamentos 

muito volumosos e sei que para 2023 há a projeção de um Orçamento de 52 milhões de euros. 

Senhora Presidente, é assim, aquilo que é executado é efetivamente aquilo que vale, mas sob pena de andarmos a criar expetativas 

falsas aos mirandelenses, agarrados a desculpas, porventura da Covid-19, quando outros Municípios não usam este instrumento, 

pois pelos vistos são eficazes na sua execução. 

Senhora Presidente, eu gostava acima de tudo, além das considerações que fiz, o que é que ficou para trás que nós temos que 

recuperar necessariamente? 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente, eu só tinha uma questão que acho que é tão simples e que vai merecer da sua parte uma resposta simples, mas 

muito objetiva e aquilo que nós gostávamos de saber era exatamente, a Alteração justifica-se na redução do quê em concreto? Foi 

um reajuste na parte dos investimentos? Ou na cobrança da receita? Era só isto que eu lhe pedia, para ficarmos a perceber 

exatamente o que é que estamos a discutir em concreto. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Dizer-se que esta Alteração Orçamental Modificativa, infelizmente tivemos de fazer a revisão em baixa da execução do 

Orçamento, aquilo que está em causa são essencialmente obras cujo concurso ficou deserto, estamos a falar do Bairro do GAT, do 

Bairro Operário, essencialmente obras de montante significativo e que afetam de sobremaneira a execução orçamental. 

Hoje o Senhor Deputado Paulo Pinto está-nos a trazer outras Câmaras da área da CIM-TTM e do nosso distrito, como exemplo de 

execução, muito bem, também terá resposta e sendo que é minha obrigação esclarecer, apesar de não saber em concreto as 

restrições financeiras que essas Câmaras têm, mas de facto, dizer-lhe que a nossa herança sob o ponto de vista da dívida, foi 

diametralmente diferente com aquilo que aconteceu noutras Câmaras, algumas Câmaras da área da CIM-TTM têm até depósitos 

bancários e nós temos dívida acumulada. 

Todos os concursos que foram feitos pelos Serviços Técnicos, houve um custo brutal de matérias-primas e os concursos não foram 

apelativos para a sua execução, isto porque houve da parte dos empreiteiros outras empreitadas para as quais já tinham concorrido, 

ou porque o custo da execução da obra era mais apelativo. 

Eu costumo sempre fazer um exercício de comparar tudo e não comparar uma parte daquilo que é comparável e por isso não 

considero que o Município de Mirandela teve no último ano uma baixa execução, não conseguimos executar todas as obras que 

tínhamos previsto iniciar e por isso a nossa execução foi efetivamente mais baixa. 

Como expetativas este ano, temos um PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, temos muitas obras que vão passar para o ano 

seguinte, passar para 2022 e que terão de estar terminadas em junho de 2023, para que as possamos executar. 

Informo também que por exemplo, a rotunda do Hospital foram feitos os concursos públicos, houve um empreiteiro que concorreu 

e depois o Visto do Tribunal de Contas superou o prazo para a assinatura do contrato e agora estamos a tentar resolver o problema 

com essa obra. Por isso, aquilo que faz parte daquilo que é importante, para além da execução da obra, é termos orçamentos das 

obras ajustadas às condições de mercado, como todos sabem, para além do custo com os recursos humanos, o preço da matérias-

primas subiu consideravelmente e não foram apelativos os nossos concursos, infelizmente temos de fazer esta Alteração 

Orçamental Modificativa. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, eu registo aqui uma mudança de atitude significativa, Dr.ª Júlia Rodrigues Presidente 

da Câmara Municipal, Presidente de Câmara, com os constrangimentos ao seu exercício autárquico que são muitos, nomeadamente, 

a dívida, quando em campanha eleitoral andou constantemente a dizer que era uma Presidente de Câmara de boas contas, que se 

libertou do Plano de Saneamento Financeiro e libertou ainda que continue alguma dívida e que agora para justificar um conjunto de 

obras que serviram de propaganda política junto do eleitorado, as desculpas, que até admito da Covid-19. 

Senhora Presidente da Câmara, mas eu até a elogiei, porque este ano de 2022, o próximo, nós vamos ganhar à Câmara Municipal 

da capital de distrito e em 2023, com a projeção de 52 milhões de euros, vamos ganhar seguramente também à Câmara da capital 

de distrito. 

Agora, Senhora Presidente da Câmara, registei hoje, não sei se com estranheza, uma coisa é a Júlia Rodrigues em campanha 

eleitoral, outra coisa depois é a Júlia Rodrigues na Assembleia Municipal a justificar-se com a dívida do passado, quando pensei 

que isso já estava sanado, porque já colheu os louros que tinha a colher! 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Dizer que esta interpelação fere-se de alguma forma de não dizer a verdade absoluta, ou seja, a dívida não se evapora, a dívida 

mantém-se e por outro lado é bom que Mirandela tenha a consciência e esta Assembleia Municipal tenha consciência, de que sob o 

ponto de vista das escolas e do Parque Escolar a capital de distrito teve fundos financeiros do Parque Escolar que fizeram obras 

significativas com base nesse Parque Escolar. O concelho de Mirandela, ainda na governação do PSD, não teve esse apoio 

financeiro e teve que fazer obviamente com fundos comunitários parte das obras e a Escola Secundária com baixos níveis de 

percentagem de financiamento, que estamos a tentar aumentar. 
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Por isso, não tenho e acho que não devemos ter nada que nos condicione no futuro, mas é bom e que fique claro para todos, que a 

dívida não se evaporou, continua, apesar de termos reduzido em 50 % as dívidas, o que também nos permitiu executarmos parte do 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e também fazermos esta autonomia para as Juntas de Freguesia, fizemos muito 

investimento de capital, continuamos obviamente com problemas que se mantêm do passado, mas que vamos continuar a lutar para 

que o ano de 2022, com a revisão de preços que estamos a fazer na quase totalidade dos projetos, possamos ter empreiteiros a 

concorrer e a executar as obras 

 

---------- Efetuada a votação e estando 47 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 34 votos a favor e 13 abstenções, 

aprovar a 2.ª Alteração Modificativa do Orçamento Municipal de 2021. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Senhora Presidente da Câmara, já que a sua Bancada não a ajudou, também não precisa, sei perfeitamente que se escuda nas suas 

explicações, e bem. De facto, Bragança teve apoio ao nível do Parque Escolar pela parte pública gerida por José Sócrates que, 

entretanto, faliu com tudo. E mais. Teve um Programa POLIS que Mirandela não teve. Era dito que a seguir vinha um PoliRURAL 

para as segundas cidades intermédias dos concelhos e não teve. É por isso que eu há pouco lhe pedi uma atitude regionalista. 

Torne-se uma líder regional, porque o desenvolvimento do concelho de Mirandela já não é mais local, é regional e temos que lutar 

por aquilo que não tivemos comparativamente à capital de Distrito. Um PoliRURAL, se ainda é possível recuperar esse programa e 

já que não tivemos Parque Escolar, faça ver aos seus governantes e amigos do Governo que precisamos de políticas 

diferenciadoras, porque os outros tiveram tudo, sob pena de nós não termos tido aquilo que os outros tiveram. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal HERNÂNI MOUTINHO (CDS/PP) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Peço desculpa e peço a generosidade do Senhor Presidente da Mesa para me aproveitar deste momento, que é o primeiro momento 

do meu regresso a esta casa ao fim de uma série de anos fora dela, para cumprimentar cordialmente a todos e para desejar que todos 

sejamos capazes de exercer as nossas funções com eficácia, de acordo com aquilo que foi a expetativa de quem nos escolheu. De 

facto, eleger é escolher. Os escolhidos estão aqui e é importante que não façamos nada que defraude a expetativa legítima de quem 

fez essa escolha. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal HERNÂNI MOUTINHO (CDS/PP) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

A minha vinda aqui é para fazer a declaração de voto. Esta declaração de voto não tem a ver com o mérito intrínseco do 

documento, tem a ver com a circunstância de nós não termos tido a oportunidade de o ler de uma forma cuidada e, por isso, emitir 

um sentido de voto que não seja a abstenção que é o único que se coaduna com esta circunstância do menor conhecimento do 

diploma. É este o sentido de voto. 

 

4.5 - Orçamento Municipal para o ano económico de 2022. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 14 de dezembro de 2021, que se transcreve: 

 

“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.” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

De facto, a discussão do Orçamento merecia por si só uma Assembleia única, por forma a avaliarmos o Orçamento e depois 

partirmos, porventura para a especialidade, onde aí chamaria a discussão uns colegas meus de Bancada que têm seguramente nas 

próximas Assembleias trabalhos para apresentar. 

Senhora Presidente da Câmara, a Senhora Presidente apresenta-nos cinco eixos estratégicos para o concelho, neste Orçamento, de 

facto o Eixo II – Comunidade, Equilíbrio Social e Intergeracional, tem uma nota positiva porque de facto este Eixo, tanta e tanta 

gente da nossa população que vive do ordenado mínimo, do subsídio de reinserção social, onde há também um número 

significativo da população que não paga IRS e também um elevado número de reformados, de facto, este item da comunidade, 

equilíbrio social e intergeracional, Senhora Presidente, damos-lhe os parabéns, porque tem aqui projetos que vão de encontro à 

resolução efetiva das pessoas e especialmente de pessoas carenciadas, porque vai tratar dois bairros sociais, uma obra que já se 

arrasta aqui há algum tempo, já foi votada, assim como a maior parte delas já foram votadas, vai tratar dos medicamentos às 

pessoas carenciadas, vai manter o Programa Abem, que é a rede solidária do medicamento, vai restaurar os bairros do GAT e o 



(Ata n.º 08/2021 de 20 de dezembro) 

Pág. 26 de 50 

bairro Operário, vai-se preocupar com o Canil Municipal, aqui na saúde tem um conjunto de iniciativas e apoios também 

fantásticos, acho que o que está aqui a manchar isto é a Unidade Móvel de Saúde, carro de propaganda e de inquéritos políticos. É 

por isso que às vezes é melhor não fazermos as coisas! 

Depois também na área da comunidade, equilíbrio social e intergeracional tem a educação, onde a Câmara faz um esforço enorme, 

é chamada muitas das vezes a pagar e a pagar projetos e iniciativas quando depois, ao nível das políticas públicas, sabemos que a 

escola é centralista, não há autonomia escolar, nem autonomia curricular para adaptar muitos dos projetos, pese embora o ensino 

profissional esteja a ser negociado ao nível da CIM-TTM. 

Não compreendemos porque é que mete aqui a área da educação e não mete aqui a área da educação do ensino superior, sendo ele 

tão estratégico para o concelho, portanto Senhora Presidente, de facto e até porque está muito bem apoiada no Conselho Local de 

Ação Social, tem lá Técnicas em que me revejo na sua capacidade e o gosto que têm em fazer coisas para a sua população. 

O desporto, estou a dar um elogio ao nível do Eixo II – Comunidade, equilíbrio social e intergeracional e é neste item que a 

Comunidade, equilíbrio social e intergeracional, que temos o Protocolo com as Juntas de Freguesia que é uma bandeira nossa, do 

PSD, que fizemos aprovar aqui em devido tempo à Senhora Presidente da Câmara e que ela depois teve também o mérito de 

colaborar e de comparticipar, a tempo e horas, as Juntas de Freguesia, para que os seus Presidentes andem também de forma 

erguida e possam também eles cumprir as suas promessas eleitorais. 

Depois, a Carta Desportiva do concelho de Mirandela enfim, isso já são projetos que a Senhora Presidente terminará ou não, mas 

de facto este Eixo II – Comunidade, equilíbrio social e intergeracional, nós votaríamos favoravelmente o Orçamento tendo em 

conta este projeto. 

Ao nível do Eixo III, Senhora Presidente da Câmara, Coesão territorial, revitalização urbana e rural, deixe-me dizer Senhora 

Presidente, que tem de facto muitos projetos ao nível da reabilitação urbana e rural, porque é aqui que vai implementar a tal 

Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da CIM-TTM, a Estratégia Local de Habitação, que são obras 

importantíssimas e que queremos muito ver implementadas, temos alguma expetativa sobre o significado que elas vão tomar junto 

da população e junto dos nossos turistas, se bem que tem mais de reabilitação urbana e rural, do que de coesão territorial e depois 

ao nível da valorização e da preservação. 

O que é que eu quero dizer com isto, claro que o Orçamento, nós quando votamos pela abstenção do Orçamento não somos contra 

o que aqui está, porque o Orçamento consagra iniciativas no montante de 47 milhões de euros, não estaríamos lúcidos seguramente, 

se fosse para aprovar o Orçamento pelo conjunto de projetos e iniciativas que aqui estão e muitas delas também por nós aprovadas, 

é a tendência, o sentido que a Câmara Municipal dá ao desenvolvimento do concelho de Mirandela que podemos discordar ou 

aceitar o seu sentido. 

Senhora Presidente da Câmara, sabe qual é o problema do concelho de Mirandela? É que o facto de não haver gente, temos 

diminuído significativamente a nossa atividade económica e a falta de atividade económica tem-nos impedido de nos regenerarmos 

socialmente. 

O Eixo I – Crescimento económico, emprego, competitividade e internacionalização, ou ganha novo rumo com grande objetividade 

ao nível das políticas públicas, na perspetiva de captação de investimento, agenciamento de comércio e fixação de novos empregos 

e nos modificamos seguramente a médio e a longo prazo, ou então não vamos a tempo sequer de estancar a sangria do 

despovoamento e não vamos seguramente, em relação às gerações vindouras, criarmos oportunidades para que se fixem pais e 

filhos juntos na mesma comunidade. Portanto, Senhora Presidente, quando nos fala na criação de uma marca de marketing 

territorial, isto é um projeto da CIM-TTM Senhora Presidente, se mete aqui este projeto, é verdade que com a comparticipação da 

Câmara Municipal, mas é um projeto da CIM-TTM, que vai criar uma marca de dimensão regional, onde vai passar selos a 

produtos e outras iniciativas de selo da comunidade transmontana, ótimo Senhora Presidente, mas é um projeto CIM-TTM. 

Certamente que a Câmara será chamada depois no terreno, a elaborar também um conjunto de iniciativas, mas porque é que não 

mete aqui também o Plano de Mobilidade se é feito de um projeto CIM-TTM, que vai mexer seguramente com a economia local, 

porque vamos ter população idosa das aldeias a deslocarem-se muitas mais vezes ao centro da cidade, sem terem de pagar 25 ou 30 

euros por um táxi, até porque têm transporte público, vão poder vir ao médico e fazer mais negócio. 

Vai ampliar a Zona Industrial e faz muito bem, mas depois Senhora Presidente, tem aqui a transição digital, as aplicações móveis, 

as aplicações Mirandela, as aplicações Ocorrências, Senhora Presidente, esta transição digital, que diz aqui integrada no PRR, 

“contribuirão para o desenvolvimento do concelho, através da captação de investimento e criação de emprego”, Senhora 

Presidente, isto não é crescimento económico, isto é um item que devia estar aqui inscrito igualmente, que tinha o programa do 

PSD que era a “Boa governação autárquica”, nós podemos ter o edifício da Câmara Municipal altamente tecnológico, é a Câmara 

Municipal altamente equipada para servir pessoas e empresas, outra coisa é a transição digital através de pequenas aplicações 

móveis, que podem seguramente melhorar o dia-a-dia dos mirandelenses e daqueles que porventura queiram cá investir, mas não 

sei até que ponto são suficientes para a captação de investimento necessário. 

O Balcão Virtual do Cidadão, colocado no crescimento económico, emprego, competitividade e internacionalização?! Senhora 

Presidente, mande isto para um novo item, boa governação autárquica, em vez de cinco eixos, faça seis, porque o Balcão Virtual do 

Cidadão, muito bem, mas não cria emprego, a desmaterialização de novos processos, sim senhora, mas é preciso ir buscar depois a 

captação de emprego e aí sim, chegados à Câmara Municipal devem ser tratados com a maior celeridade. 

Senhora Presidente, sabe perfeitamente que temos uma escola de ensino superior em Mirandela, às vezes andamos preocupados em 

fixar população jovem e o único programa que tem para estes jovens que aqui estudam, no apoio à captação de jovens o Município 

continuará a promover o programa de estágios profissionais na administração local, faça mais programas, faça com que estes 

jovens depois de concluírem os seus cursos se fixem cá mais tempo e porventura encontrem aqui uma oportunidade, não vale a 

pena andar a procurar mais população jovem para se fixar no concelho, quando tem aqui três a quatro mil alunos por ano que 

entram pela escola do IPB e que o Município pouco ou nada prepara, faça Senhora Presidente, ao nível do Eixo I, envolva-se, deixe 

o resto dos programas para os seus Vereadores e porventura para os Técnicos da Câmara Municipal que tratarão disto. 

Tem aqui um programa que eu gosto muito, que é o suplemento de penosidade e insalubridade para os Assistentes Operacionais, 

esta gente precisa mesmo, eu reconheço, precisam mesmo de apoio, sob pena de estar em casa gente ainda em idade de trabalhar e 

dar o seu melhor pelo concelho, pese embora que em alguns sítios onde estão colocados, a falta de formação vira-se contra eles, 
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contra o seu bem estar nas instituições. Claro que a baixa de impostos vai deixar que as famílias fiquem com mais dinheiro no 

bolso e possam investi-lo no comércio local. 

Senhora Presidente, crie o tal gabinete de projetos de fundos comunitários, naquele projeto que tem de intervenção local de 

habitação, até que enfim que vai reabilitar o Mercado e o Largo Álvaro Soares, muito bem Senhora Presidente, também lhe tiro o 

chapéu, porque de facto aquela zona da cidade de Mirandela está de tal maneira degradada que não é apresentável a ninguém, mas 

Senhora Presidente, à velocidade que a Estratégia Local de Habitação está a decorrer, então e a Casa da Alheira?! A musealização 

da muralha D. Dinis?! O Centro de Identidade e Conhecimento?! Senhora Presidente, o Atelier de Arquitetura Albino Mendo?! A 

bolsa de arrendamento urbano?! Continuamos nós a não tratar os jovens convenientemente. O projeto por exemplo, Tuabike?! E 

quando acaba de concluir a totalidade do corredor ecológico do Vale da Azenha? 

Senhora Presidente, ainda bem que pega neste projeto, de facto nunca foi tão fácil ser Presidente de Câmara, porque os documentos 

estratégicos estão todos feitos, tem é que depois se tomar opções políticas e encontrar o suporte financeiro para os executar. 

Portanto, Senhora Presidente, nós não vamos votar favoravelmente este Orçamento, mas também não vamos votar contra, porque 

seríamos extremamente hipócritas, mas depois farei Declaração de Voto e vai perceber o sentido de voto da Bancada do PSD. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente, eu tinha a minha intervenção feita de uma forma planeada, mas ouvindo o Senhor Deputado Paulo Pinto, não 

deixa de ser caricata a transformação de comportamento político, até há uns tempos atrás era o demónio vir para uma Assembleia 

Municipal porque o PSD tudo que este Executivo fazia estava contra, com o qual eu muitas vezes estava de acordo, mas não tudo, 

provavelmente não naquilo mais interessante e agora vemos uma declaração, eu não vou dizer de amor porque fica mal, porque 

estamos a falar em questões muito pessoais, mas percebemos agora porque é que o Orçamento de Estado não passou, percebemos e 

fica claro com esta viragem política de 360º, que é aquilo que nós já sabíamos há muito tempo, exatamente com a participação e 

com o patrocínio desse grande social-democrata que é o Senhor Presidente da República e depois logo à partida o que é que 

estávamos para aceitar em termos de Orçamento de Estado e a prova está feita e aliás vamos ter tempo daqui até às eleições 

legislativas de saber o porquê desta tal instabilidade da governação. 

Dito isto, quero lembrar ao Senhor Deputado Paulo Pinto que a questão do suplemento da penosidade e insalubridade, foi 

apresentada aqui nesta Assembleia Municipal no ano passado uma Moção apresentada pela CDU exatamente a pedir isso, aliás eu 

posso afirmar que foi aprovada por unanimidade, ainda bem que todos os Senhores Deputados perceberam a importância disto, mas 

eu quero lembrar aqui algumas coisa que são importantes aqui e daqui vão partir as minhas perguntas à Senhora Presidente. 

No dia 10 de dezembro de 2020 a STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local produziu uma primeira nota sobre 

o suplemento de penosidade e insalubridade, nomeadamente da Norma aprovada no artigo n.º 24 da Lei do Orçamento de Estado 

para 2021, Lei n.º 75-B de 31 de dezembro de 2020 e posteriormente em janeiro de 2021 emitiu uma segunda nota que eu passo a 

descrever: “Tendo em conta que o Orçamento de Estado para 2021 veio finalmente assegurar a efetivação deste direito, ainda que 

aquém dos valores que seriam adequados e que a Proposta do PCP previa remetendo para os Órgãos do Executivo das autarquias e 

à sua aplicação direta, por proposta do respetivo Presidente, considera-se que na sua aplicação se deverá fundamentar e justificar 

que todas as funções previstas na Lei para a aplicação deste subsídio, nomeadamente, na carreira geral de assistentes operacionais 

das áreas de recolha e tratamento de resíduos e de afluentes e higiene urbana, saneamento, procedimento de exumações, 

transladações, abertura e aterro de sepulturas potenciam um aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou risco potencial 

agravado do estado de saúde, que corresponde a um nível de penosidade ou insalubridade alto. Esta medida tendo em conta o facto 

de não se vislumbrar nenhuma vantagem no atual quadro legal em fazer diferenciações entre os níveis de penosidade e 

insalubridade no exercício das funções praticadas pela Lei”. 

Senhora Presidente, então aqui vai a minha primeira pergunta, a Senhora Presidente no seu Orçamento para 2022 tem na rubrica de 

apoio da questão dos custos com pessoal para os trabalhadores da Câmara Municipal e não colaboradores, temos de começar a por 

o nome às coisas, a Senhora Presidente não mencionou uma verba de 60 mil euros e eu aqui era a questão que eu colocava, é que na 

lei nós temos três níveis de penosidade e insalubridade nesta lei, o nível baixo ou nível A que atribui 3,36 € por trabalhador, o nível 

médio ou nível B de penosidade ou insalubridade que é de 4,09 € por trabalhador e o nível alto ou nível C que é de 4,99 € por 

trabalhador, que é aquilo que a nova lei diz, ou seja, 15 % da remuneração da base diária sendo abonado o correspondente ao valor 

superior e a pergunta objetiva Senhora Presidente e agradecia que me respondesse com objetividade, era exatamente saber quantos 

trabalhadores estão abrangidos por esta nova lei e gostava de saber também quantos é que estão abrangidos pelos três níveis que eu 

reportei, sabendo nós e para dar aqui o exemplo à Câmara Municipal que provavelmente não sabe, mas todos os Municípios onde a 

CDU tem maioria e naqueles que não tem, a proposta foi atribuir sempre pelo nível máximo este subsídio, no valor de 4,99 €, ou 

seja, 15 % da remuneração base diária. 

Eu gostaria de saber, pela voz da Senhora Presidente quais são os trabalhadores que estão abrangidos por esta lei e qual é a 

atribuição do nível que lhe foi posto? Este é o primeiro ponto. 

Segundo ponto, Senhora Presidente, aqui no Plano Plurianual de Investimentos há aqui duas coisas que demonstram bem aquilo 

que é a estratégia política que este Executivo tem, ou seja, nós para 2022 vamos fazer um investimento de 480 mil euros na 

Ecopista do Tua, Senhora Presidente e depois a Senhora para o Plano de Mobilidade Sustentável a Senhora Presidente vai fazer um 

apoio de pouco mais de 300 mil euros. Não percebemos qual é a lógica desta apresentação. Gostava que me esclarecesse quais são 

as prioridades a final que nós temos em termos de autarquia para estes pontos bastante muito mais importantes que eu penso que 

seja a mobilidade das nossas populações do que uma mera ecopista apenas para alguns, que obviamente têm todo o direito mas 

estamos a falar em prioridades e obviamente que o assunto das prioridades tem muito que se lhe diga. 

E outra coisa, Senhora Presidente e Proposta da CDU na possibilidade que tivemos para apresentar aquilo que eram as nossas 

propostas para este Orçamento Municipal, a Senhora Presidente tem aqui uma remodelação do Mercado Municipal de 500 €, 

quando estava previsto um investimento para a melhoria do Mercado Municipal que tanta falta faz aos produtores da nossa terra, 

onde possam vender e escoar os seus produtos da terra, achamos isto… lá está, são as prioridades políticas e obviamente que essas 

ficam com quem as tem. 
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---------- O Senhor Deputado Municipal VIRGÍLIO TAVARES (CDS/PP) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Nós vamos tomar uma posição em relação à votação e que passa pela chegada tardia dos documentos, com tantos documentos foi-

nos impossível. Eu esforcei-me ao máximo para ver os documentos todos, mas tornou-se impossível podermos preparar algo 

melhor do que aquilo que vou dizer, no entanto não queria deixar passar em branco alguma coisa que vi e que eu acho que é 

pertinente e que tem aqui que ser dito e é por isso que eu vim ainda dizer algumas palavras. 

Começo por referir, por exemplo na página 118, deste documento volumoso que nos deram e no ponto 1.1.1. está o pavilhão 

multiusos, está contemplado para 2022 com 10 mil euros, para 2023 1 milhão de euros e por ai fora. Eu queria questionar a 

Senhora Presidente no seguinte, pelo menos já vem contemplado, mas será que já definiram se construíam apenas um pavilhão 

multiusos, ou se o incluem num projeto mais alargado, com outros espaços, com outras valências adequadas ao futuro de Mirandela 

e da sociedade? Esta verba de 10 mil euros para 2022 é só para a adjudicação do projeto? Não vejo que seja para o projeto sequer. 

Gostaria de ficar esclarecido sobre essa situação, de qualquer maneira ficamos satisfeitos por ver já aqui incluído esta intenção de 

avançarem com esta estrutura que tanta falta faz a Mirandela. 

Ainda consegui ver aqui mais à frente, na página 122, o ponto 3.3.1.que diz arruamento, muros e passeios em diversas aldeias e 

aqui eu estranho, estranho que para 2022 haja 200 mil euros, para 2023 200 mil euros e para 2024 e por ai fora, igual verba até 

2026, porque no plano para 2021, o ano corrente que está a decorrer estavam previstos 300 mil euros para o ano de 2022, não só foi 

reduzido para 200 mil euros, porquê Senhora Presidente? 

Por outro lado eu acho que até os 300 mil euros para as mais de 100 aldeias, 100 povoações que tem o concelho de Mirandela, é 

irrisório, é muito pouco, gostava que me falasse alguma coisa sobre isso, embora haja depois também outras verbas que eu também 

estranho, a seguir 3.3.1 arruamentos, muros e passeios em diversas aldeias administração direta, 2 mil euros em cada ano que está 

previsto. Gostava que me tirasse essa dúvida. 

Ainda dentro desta linha, na página 125 gostaria também que me explicasse, já no plano de atividades também referente aos 

arruamentos para as aldeias a realizar pelas Juntas de Freguesia, vem apenas a verba de 40 mil euros, acho um valor muito 

reduzido. 

Gostaria de dar uma participação mais ativa, mais realmente não me foi possível. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhais NELSON TEIXEIRA (PSD) disse:  

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

De facto aqui este documento em análise sobre o Orçamento é um documento muito basto, o qual tive oportunidade de o ler, de o 

estudar, mas basicamente vou focar em duas obras essenciais na Freguesia de Carvalhais a qual eu represento. 

Muito se tem falado hoje aqui em mobilidade e muito bem, tanto a cidade de Mirandela, como as aldeias carecem de pensar 

arquitetonicamente nas acessibilidades, já foi hoje aqui referido várias vezes que vários edifícios públicos carecem de entradas 

condignas para pessoas com deficiência motora e eu vejo aqui em Carvalhais duas obras essenciais que corrigem isso, muitas obras 

que foram aqui faladas e que vêm aqui neste documento, se repararam, praticamente todas vinham no Orçamento de 2021, é certo 

que são documentos previsionais, são propostas que nós fazemos que podemos não executar. 

Desta vez as obras que eu vou falar voltam a vir no Orçamento mas com uma diferença, foram já aprovadas em Reunião de 

Câmara, a sua aprovação para concurso público, a sua aprovação para autorizar a despesa e que são duas obras que vão mudar 

radicalmente Carvalhais se vierem a ser executadas e eu penso que vão ser. 

Falo da renovação da entrada da Rotunda Portas da Cidade até à Rotunda que vai para a Maravilha, a rua que carece de bastante 

trânsito, que irá ser dotada de passeios e de uma ciclovia que de uma vez por todas também será feita a correção da mobilidade 

quer pedonal, quer do trânsito, quer das ciclovias e que com certeza ficará com alguma segurança, quer também na iluminação e a 

outra obra é o centro da aldeia de Carvalhais que já foi considerada aqui nesta Assembleia Municipal perímetro urbano, foi 

classificada como perímetro urbano da cidade, quer aqui nesta Assembleia Municipal, quer no Conselho de Ministros em 1994. 

Na altura a PSP precisava de ter algumas valências e incluíram Carvalhais, mas Carvalhais nunca foi olhada de forma séria e penso 

que é hora, é hora de ser olhada de forma séria, chegou a hora também não só de invocar o anterior Executivo PSD pelas partes 

negativas, como tem sido feito nestes últimos quatro anos, temos que invoca-lo pelas partes positivas, pois teve a capacidade de 

captar estes projetos, a capacidade de os candidatar de uma forma séria e pensada e dar os parabéns a este Executivo se o vier a 

executar, porque não é apenas a forma séria de os candidatar, será também a forma séria deste Executivo os executar, porque 

reconheço que terão uma grande manobra orçamental, estamos a falar de duas obras que vão rondar os 2 milhões de euros e neste 

momento o Executivo já autorizou a sua despesa. 

Estarei aqui também para dar os parabéns a este Executivo, se no final Carvalhais tiver estas duas obras executadas, é claro que não 

chega, não chegará, mas temos mais três anos pela frente para trabalhar. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Os documentos previsionais das Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal Plurianual para 2022 e anos seguinte, encerram 

uma visão e uma ambição deste Executivo e a sua estrutura conceptual define as linhas de desenvolvimento estratégico da 

autarquia, pretendendo disponibilizar uma informação útil, consciente e acessível a todo o universo da gestão autárquica e em 

última análise aos munícipes para o próximo ano de 2022 e anos seguintes. 

O documento foi elaborado nos termos do Regime Financeiro para as Autarquias Locais e do Plano Oficial de Contabilidade, nos 

seus artigos e não revogados e preparado com base na norma da contabilidade pública – NCP 26. 
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O Orçamento Municipal para o ano 2022 é de 46 633 694,00€, traduzindo um aumento da receita e da despesa, em resultado de um 

conjunto de projetos financiados de investimento, que o Executivo pretende levar a cado no âmbito da Estratégia Local de 

Habitação, Plano de Recuperação e Resiliência e ainda o Roteiro para o Desenvolvimento Sustentável e Integrado das Terras de 

Miranda, Sabor e Tua, onde se inclui o programa de Assistência para a Coesão e os Territórios da Europa (REACT-EU). 

O Município irá ainda assumir novas competências no âmbito da Ação Social para o ano de 2022 e dar continuidade às já 

assumidas no âmbito da Educação, Estacionamento Público, entre outras no denominado processo de descentralização entre a 

Administração Central e as Autarquias e Entidades Intermunicipais. 

De referir que ao nível do orçamento da receita a componente corrente contribui com 61,39% para o total, a de capital com 38,61%. 

Relativamente ao orçamento da despesa, a despesa corrente corresponde a 51,46% do total e a despesa de capital a 48,54%. 

A elaboração deste Orçamento plurianual implica inscrever o cumprimento de um conjunto de normas para o período em questão, 

sendo de relevar para o ano de 2022, as receitas correntes superam as despesas correntes em cerca de 19,61 %, ou seja, cobrem as 

despesas correntes acrescidas das amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazo em 14,95 % pelo que ainda 

financiam despesas de investimento, cumprindo assim a regra do equilíbrio orçamental prevista no artigo n.º 40 da Lei n.º 73/2013 

de 13 de setembro. 

Em termos de distribuição da receita e da despesa podemos atender que para o Orçamento de 2022, podem ver o quadro com as 

receitas correntes, receitas de capital e despesas correntes, despesas de capital. 

A nível da receita corrente assume maior peso as transferências do Estado, como o FEF e da participação dos Municípios nos 

impostos do Estado e ao nível da receita de capital os fundos comunitários contabilizados nas transferências e subsídios de capital 

37,4 %. 

Nas despesas correntes a aquisição de bens e serviços prevê uma despesa global na ordem dos 24,2 % e as despesas de pessoal na 

ordem dos 18,80 %, representando assim a maior fatia da dotação disponível da despesa corrente. Ao nível do investimento 

encontra-se estimado a despesa que ascende a 20.766.000,00 € e corresponde a 44,53 % do valor total da despesa, refletindo um 

conjunto significativo de projetos que se pretendem levar a cabo e que irão traduzir uma melhoria significativa do concelho em 

áreas como a educação, com a remodelação e requalificação da Escola Luciano Cordeiro, habitação social, requalificação do Bairro 

Operário e Bairro do Gat, ao nível das infraestruturas de água e saneamento, irá ser dada continuidade à construção de várias 

ETAR‟s em diferentes Freguesias e redes de abastecimento de água de Cedães, Vale de Asnes, Cedaínhos e ainda São Pedro de 

Vale do Conde e Marmelos, encontram-se também em fase de execução outras empreitadas, como a expansão da Zona Industrial, 

reabilitação da eficiência energética da iluminação pública na cidade, que irá ser alargada às Freguesias do concelho, inúmeros 

arruamentos, ciclovias e vias na cidade e estradas municipais, que contabilizam mais de 7 milhões de euros de investimento 

previsto para 2022. 

Depois desta introdução aos documentos sobre o Orçamento, vou passar a responder às questões de uma forma mais resumida, 

antes disso e porque houve um lapso no documento do Orçamento, peço a todos a vossa correção, apesar de na Certidão da reunião 

de Câmara estar correto, que tem a ver com a taxa de IRS, a taxa global da participação variável de IRS é de 5 %, a Câmara 

Municipal de Mirandela vai manter a devolução dos 3 % e a taxa a aplicar é de 2 %, no documento das Gop e Orçamento para 

2022, há um lapso e está registado 2,5 %. Agradeço a correção. 

Relativamente aos Eixos Estratégicos do documento, refletem tudo aquilo que nos focamos no próximo ano e também nos anos 

seguintes, indo desde logo ao encontro de todos os compromissos assumidos durante a campanha eleitoral e tendo, de ante mão a 

certeza de que alguns projetos carecem ainda de projeto de execução, quando falamos de projeto de execução falamos em projeto 

de arquitetura, infraestruturas e por isso sempre que nós inscrevemos numa determinada rúbrica um valor inferior áquilo que é a 

execução da obra, estamos a ser realistas a dizer que ainda falta a fase de projeto. 

Em relação ao Mercado Municipal, temos um estudo prévio que terá de ser complementado com todos os projetos nomeadamente, 

a requalificação do parque de estacionamento e até o alargamento do parque de estacionamento pela Praça Álvaro Soares. 

Depois, dizer-se que em relação áquilo que foi a intervenção do Senhor Deputado Paulo Pinto, a Unidade Móvel de Saúde é uma 

unidade importante para o concelho, tem diagnosticado e tem referenciado muitas situações sob o ponto de vista da saúde graves e 

que vai encaminhando quer para os Hospitais, quer para os Centros de Saúde e portanto, consideramos estar efetivamente a ser um 

mecanismo importante da proximidade, da prevenção e de monitorização dos indicadores de saúde do nosso concelho, por isso as 

críticas que são feitas, sob o ponto de vista político, não as aceitamos, obviamente que ficam registadas, mas julgamos ser uma 

mais-valia muito importante até para qualificarmos ainda mais a Unidade Móvel de Saúde. 

Relativamente ao Canil Municipal, obviamente tem que se fazer um esforço grande para se fazer as obras. 

Em relação aos Protocolos com as Juntas de Freguesia estranho que seja uma bandeira do PSD, uma vez que estiveram 

praticamente 40 anos no poder e nunca o fizeram, portanto, estranho que seja de facto uma bandeira do PSD, quando foi um 

Executivo do Partido Socialista que o implementou. 

Realmente, em relação à Estratégia Local de Habitação esse é um foco prioritário neste ano, já temos muitas candidaturas 

processadas, nós somos o Município que no distrito fomos um dos primeiros a aprovar a Estratégia Local de Habitação, que pode 

trazer melhorias na qualidade da habitação, na eficiência energética de muitos agregados familiares. A Câmara Municipal pode 

inclusivamente fazer candidaturas à Estratégia Local de Habitação, no sentido de aquisição de alguns imóveis, em particular na 

zona histórica, para podermos reabilitar, colocar à disposição para arrendamento acessível para agregados carenciados. E é esse o 

projeto que temos ao nível da Estratégia Local de Habitação. 

Relativamente ao problema do concelho de Mirandela, é transversal ao interior do país, a desertificação e o envelhecimento da 

população e a diminuição da atividade económica, nós temos bons exemplos de empresas novas, até startup’s que se instalaram até 

durante a fase pandémica em Mirandela e temos muitos jovens que estão em teletrabalho em Mirandela, a trabalhar por esse mundo 

fora, por isso a incubadora é uma necessidade, avançamos com a Incubadora do Tua em parceria com o Parque Natural Regional 

do Vale do Tua, mas temos obviamente objetivo de criar mais espaços de Coworking e incubadoras de empresas de inovação 

tecnológica. 
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Quanto ao marketing territorial, dizer-se que de facto existe na CIM-TTM uma marca que é “As Terras de Trás-os-Montes”, o que 

aqui está plasmado no Orçamento é a marca “Mirandela”, a marca “Mirandela” que é uma marca conhecida, não só pelas alheiras, 

mas também pela marca em si e portanto, já temos inclusivamente um procedimento aberto para que seja uma realidade no 

primeiro semestre de 2022. 

Obviamente que para investimentos de cariz industrial em que é preciso efetivamente instalações, a Zona Industrial começou tarde, 

com o estudo de impacte ambiental que demorou muito tempo, estamos já nesta Revisão do PDM e reparem que todos os 

instrumentos de gestão territorial o PDM e acima de tudo o Plano de Urbanização, são fundamentais para um crescimento 

integrado, sustentável e adequar o tipo de construção que queremos adaptada ao território, sob pena de ternos loteamentos em 

locais que não devemos ter, locais que devem ser para arborização e não para lotear. E por isso o Plano de Urbanização, que outras 

cidades já têm há 20 ou 30 anos, nós nunca tivemos e estamos neste momento, a par do PDM a organizar um Plano de 

Urbanização. 

Relativamente ao nopaper e tudo o que diz respeito à desmaterialização dos processos, o nopaper é um processo importante para 

todos os projetistas, arquitetos, empresas de apresentação de projetos e também todos aqueles que constroem a sua própria 

habitação ou constroem para outros. É importante porque elimina o papel, a partir de janeiro do próximo ano já vão ser aceites só 

em formato nopaper e tivemos estes meses de preparação em que é possível o sistema misto. O Balcão Virtual do Cidadão e todas 

estas medidas ligadas à transição digital, que são de facto integradas no Plano Nacional de Inovação, não criam emprego direto, 

mas valorizam o território e atraem investidores e aí a fixação de população jovem não se faz só por obviamente acolhe-los na 

Câmara Municipal, até porque a Câmara Municipal para acolher jovens tem que abrir concursos, como sabem e por isso estamos 

envolvidos a 100 % para fixar as populações mais jovens e criar emprego. 

Em relação ao subsídio de penosidade e insalubridade, estranho que não conheça este subsídio, aliás, está inscrito no Orçamento 

para 2022 e tivemos de fazer uma avaliação de risco de matriz de todos os trabalhadores, para que o possamos adotar no primeiro 

trimestre de 2022. 

Quanto ao Mercado Municipal e Praça Álvaro Soares, é um projeto ambicioso, em relação aos projetos de bicicletas elétricas está a 

nascer junto à Estação Ferroviária, à qualificação, uma infraestrutura que vai acolher essas bicicletas. 

Em relação à Casa da Alheira e o Atelier de Arquitetura Albino Mendo, nós temos de facto iniciativas que vão de encontro à 

experiência turística de fazer e produzir uma alheira e neste momento temos o foco todo no investimento, na Estação Ferroviária, 

para criar um Centro de Artes. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Jorge Humberto, julgo que referi já esta questão da matriz de risco, nós não temos 

resíduos urbanos diretos, ou seja, está adjudicada à empresa Resíduos do Nordeste, todos os trabalhadores que trabalham em 

saneamento, águas e outros considerados de matriz alta serão abrangidos por esta nova lei como matriz alta, ainda não temos os 

quadros fechados, teremos todo o gosto em enviar a lista de trabalhadores que vão receber este subsídio à Comissão Permanente, 

para vocês fazerem a vossa análise, sendo certo de que o período de trabalho são os períodos em que eles vão receber o subsídio de 

penosidade e insalubridade. A nossa vontade é abranger o mais possível número de trabalhadores, no entanto é uma situação que 

está a ser ainda estudada com uma matriz de risco. 

Já fizemos reuniões com os sindicatos e estamos a ultimar o documento final. 

Em relação à Ecopista do Tua, este é um projeto que foi candidatado ao Programa Valorizar, já no anterior Executivo PSD, foi um 

projeto que era Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança, a nossa Ecopista do Tua atrasou bastante porque havia ali um 

problema burocrático com a questão de um centro que estava adjudicado a uma terceira entidade e não pudemos avançar com a 

contratualização pública. Nada tem a ver com a questão da Mobilidade Sustentável e opções deste Executivo, mas de facto foi uma 

candidatura aprovada no Programa de Turismo Valorizar. 

Quanto à remodelação do Mercado Municipal, de facto tem muito a ver com a questão da rúbrica aberta para executarmos o projeto 

de reabilitação. O mesmo se diz em relação ao pavilhão multiusos, os 10 mil euros abertos para o pavilhão e em relação aos 

arruamentos de ruas e passeios, são rúbricas abertas que em caso de necessidade podem ser reforçadas, sempre e quando a dotação 

orçamental não for suficiente, são questões que dizem respeito até às próprias intempéries, problemas que acontecem e que 

poderemos fazer uma Revisão em alta destas dotações. 

Trata-se de um documento previsional, como disse o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhais Nelson Teixeira, são 

previsões que podem ser alteradas. 

Nós fizemos várias Revisões Orçamentais ou Modificações Orçamentais neste mandato, em particular nestes últimos dois anos, 

para reforçarmos as verbas afetas à Covid-19, quer na Ação Social, quer na compra de equipamentos e desinfetantes e fizemos um 

reforço nessas rúbricas. 

É um documento efetivamente vasto, um documento importante para o concelho no próximo ano e nos anos seguintes e acredito 

que não seja fácil de ler e assimilar e fazer uma avaliação critica deste documento. Os Serviços de Administração Geral já estão a 

trabalhar no documento há muito tempo e portanto, o tempo que nós tínhamos para esta Assembleia Municipal e porque a 

queríamos fazer antes do Natal e não estar a interromper entre o Natal e a Passagem de Ano, optamos por antecipar a Reunião de 

Câmara, aprová-lo em Reunião de Câmara permitindo também ter o fim-de-semana que teriam mais disponível, pelo menos para 

quem está ainda a trabalhar, para poderem analisá-lo. 

Enviamos os documentos previsionais para os partidos políticos, estivemos reunidos com todos aqueles que mostraram essa 

disponibilidade e portanto, é um documento que pode ser e deve ser revisto sempre que haja condições para tal. 

Em relação à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhais Nelson Teixeira, julgo que estão reunidas as 

condições para avançar definitivamente com estas obras, houve projetos que já foram mudados duas vezes, para podermos também 

fazer parte, porque como sabem, estas obras, pelo menos uma delas tem grande parte de expropriações para avançar com a 

pavimentação e as ciclovias e são processos obviamente muito demorados. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 
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Senhora Presidente da Câmara, eu no anterior mandato tive aqui uma situação política e vou voltar a repeti-la tendo em conta os 

projetos que estão aqui, do PEDUR, do PAMUS, da ARU, que a Senhora Presidente da Câmara era a Presidente de Câmara rosa, 

mais pintada de cor de laranja do país, tal o volume de obras que a Senhora Presidente sustentava no seu mandato, obras elaboradas 

e concebidas pelos Executivos do PSD, se na altura era 90 % desta afirmação, quantos % já diminuiu, isto é, que este Orçamento 

tem marca sua PS e daquilo que prometeu ao eleitorado mirandelense? 

E agora mais a sério Senhora Presidente, como é que eu vou explicar isto de forma clara para que a Assembleia Municipal perceba, 

eu tenho aqui o Orçamento de 2021 e no Eixo I, que é o eixo da economia e da competitividade diz: “requalificação do Complexo 

Agro Industrial do Cachão”. Pego no Orçamento de 2022, no Eixo I, não há Complexo Agro Industrial do Cachão! 

Eu pergunto-lhe se abandonou a sua principal bandeira eleitoral quando ganhou eleições? Isto é político e é isto que eu vou dizer 

aos mirandelenses. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JORGE HUMBERTO (CDU) fez uma interpelação à Mesa: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente, nesta explicação que falou sobre o suplemento de penosidade e insalubridade, eu quero lembrar a Assembleia 

Municipal que esta Proposta foi feita pelo Partido Comunista e foi aprovada na Assembleia da República para que não fiquem 

dúvidas e agora eu fiquei aqui com uma dúvida, que foi exatamente na questão da atribuição do subsídio, queria questionar, há 

pouco esqueci-me de perguntar, quando for feito o pagamento deste subsídio, se ele vai ser pago com retroativos ou não? Porque 

esta lei foi aprovada na Assembleia da República em 2020, portanto, temos aqui um ano. Esta era a primeira pergunta. 

A segunda pergunta, Senhora Presidente, aquilo que falou na questão dos níveis, aquilo que eu percebi, era essa a explicação que 

eu lhe pedia, tem a ver com a questão da Resíduos do Nordeste, ou seja, eu não fiquei suficientemente esclarecido sobre se os 

trabalhadores que trabalham na Resíduos do Nordeste vão ser contemplados com esta medida do suplemento de penosidade e 

insalubridade, é que se não forem porque pertencem à Resíduos do Nordeste, eu faço-lhe uma pergunta e agradecia a resposta, a 

Câmara Municipal não tem autoridade na resíduos do Nordeste, sendo uma parceira?  

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente, obrigado pelos esclarecimentos que efetivamente prestou, mas na questão do pavilhão multiusos não me 

respondeu à pergunta, é evidente que está nas vossas intenções se não não vinha já neste Orçamento, no entanto, eu queria saber se 

efetivamente já tem ou não espaço para ele, mas antes disso, se estão ou não com a intenção de fazer apenas o pavilhão multiusos, 

ou se vão integrar o pavilhão multiusos noutro espaço que tenha outras valências, como eu já referi aqui noutras assembleias, o que 

seria mais lógico porque era projetar o futuro de Mirandela e prepará-lo e não remediar uma situação com um pavilhão multiusos, 

que já não chega para Mirandela, como sabemos, e continuamos mal. Gostaria que me informasse se efetivamente vai ser uma 

situação melhor, ou apenas limitada ao pavilhão multiusos e se já têm o espaço ou a intenção de quando vai ser apresentado o 

projeto, as candidaturas. Por aquilo que nós vemos no Orçamento os 10 mil euros não dão para nada, a rúbrica será reforçada se 

efetivamente a intenção for fazer o projeto já no próximo ano. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradeço as questões levantadas. Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Paulo Pinto, dizer-lhe que este Orçamento é 

um Orçamento de Mirandela, não é um Orçamento do PS, é um Orçamento para Mirandela e por Mirandela. Não é um Orçamento 

com cariz partidário, aprovado em Reunião de Câmara e aprovado em Assembleia Municipal. 

Relativamente ao Complexo Agro Industrial do Cachão, tem sido repetidas vezes esta situação referida para todos os membros do 

Governo que vêm ao nosso concelho, temos neste momento a questão do Polo de Inovação Produtiva e queremos de facto arrancar 

com um Polo da Transformação no Complexo. Há vozes que dizem que o Complexo, o investimento que tem quer em 

infraestruturas, quer em reabilitação é muito superior à construção de uma nova zona industrial, têm razão, mas de facto é uma 

mais-valia para o nosso território, pese embora também tenhamos, fruto da gestão que aconteceu no Complexo, dívidas a rondar os 

3,5 milhões de euros, que são um problema quer para o Município de Mirandela, quer para o Município de Vila Flor, algumas até 

já cedidas a fundos de investimento e é uma das questões que estamos a estudar alternativas. 

Em relação ao Complexo Agro Industrial do Cachão, é bem possível que nós possamos vir a candidatar à Inovação Produtiva e que 

possa vir a enquadrar o próximo quadro comunitário de apoio. 

No Orçamento o que está é um Contrato Programa para manter os salários e os vencimentos dos trabalhadores, em relação ao 

investimento vai ser o Complexo Agro Industrial do Cachão que tem que apresentar, pese embora, é no Orçamento da AIN que tem 

de constar e não na Câmara Municipal, porque a candidatura a ser efetuada é no Complexo Agro Industrial do Cachão 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Jorge Humberto, de facto a Resíduos do Nordeste é uma empresa intermunicipal e os 

subsídios de penosidade e insalubridade só foram referidos em relação à Resíduos do Nordeste porque o Senhor Deputado falou em 

trabalhadores dos resíduos, trabalhadores dos resíduos que pertencem à Resíduos do Nordeste, foi hoje à Assembleia Geral da 

Resíduos, não podemos estar presentes porque tínhamos Assembleia Municipal, mas logo que tivermos essa informação 

enviaremos através da Assembleia Municipal. 

Em relação à intervenção do Senhor Deputado Virgílio Tavares, obviamente que temos terreno disponível, ainda não temos o 

projeto feito, terá de ter muitas valências para além daquelas que estão num pavilhão multiusos normal, nós não temos em 

Mirandela um pavilhão multiusos, aquilo que se aproximava mais seria o pavilhão da Reginorde, que foi cedido por 25 anos ao 

Clube de Ténis de Mesa de Mirandela e portanto, este é um projeto que vai ser obrigatoriamente feita auscultação pública daquilo 

que vai ser, já existem vários modelos, têm de se adequar às nossas necessidades, para responder áquilo que são as expetativas das 

populações, mas desde logo lhe digo que provavelmente no distrito vai haver um pavilhão multiusos financiado e temos de estar 

prontos para apresentar a candidatura, se for essa a situação. 
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---------- O Senhor Deputado Municipal VIRGÍLIO TAVARES (CDS/PP) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Só um pequeno pormenor, eu agradeço desde já, já fiquei mais informado, mas já agora pode-nos dizer onde é que é o terreno. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu peço desculpa à Assembleia, mas estamos a falar de coisas sérias e importantes para a nossa terra, coisas que nos dizem respeito 

a todos e acho que a base elementar da nossa presença aqui é exatamente essa, é ficarmos esclarecidos para podermos esclarecer os 

que estão lá fora, não haver dúvidas, pelo menos é isso que eu depreendo da minha posição aqui e quanto mais eu estiver 

esclarecido do que aqui se passa, mais facilmente consigo chegar lá fora e explicar aos meus concidadãos qual é a nossa posição e 

qual é a posição dos outros Partidos, obviamente que são opções políticas e cada um defende as suas. Eu defendo as minhas e 

defendo aqueles que principalmente votaram em mim e é sobre esses que eu tenho que dar respostas. 

Senhora Presidente, eu volto outra vez quase ao princípio, que é exatamente aquilo que eu falei há pouco, a Senhora Presidente teve 

uma reunião com o Diretor da Segurança Social Dr. Orlando Vaqueiro, por acaso não me respondeu à pergunta que era exatamente 

sobre a transferência de competências da Ação Social, não percebi e nós gastávamos de saber que informação é que foi ter, quais 

vão ser as delegações de competências que a Câmara Municipal vai ter, porque é importante que nós percebamos uma coisa, 

quando o PS e o PSD congeminaram nas suas cúpulas, que é perfeitamente isto que é aceitável são as cúpulas, porque o resto não 

foi auscultado, por isso é que existem algumas brancas na cabeça de muitos Deputados, do que é que é a transferência de 

competências e encargos, entre o PS e o PSD, estamos a falar ainda do tempo antes da geringonça, mas isto foi congeminado pelos 

Senhores, foi congeminado com o PS, o PSD e o CDS/PP, se não têm noção disso e se não sabem vão lendo as Atas e era 

importante nós percebermos isto, é que não foi feita uma transferência de competências, foi feita uma transferência de encargos 

para as autarquias e eu passo a ler aqui, é importante que vocês percebam: “É num quadro de confusão de expressão legal, que o 

Governo do PS juntamente com o PSD, pretende desresponsabilizar-se de funções e responsabilidades relevantes em competências 

que têm de ser de acesso universal, executadas com a preocupação constante de melhoria dos serviços públicos.” 

É significativo que seja nesta área da Educação e das outras que foram feitas essas transferências de encargos. O processo teve 

menos aceitação, apesar de pressões exercidas sobre os Municípios e um papel negativo que a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses tem desempenhado: “…Apesar da sua concordância e do seu envolvimento no processo, a ANMP – Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, reconheceu, no seu último Congresso, a existência de problemas, nomeadamente, a 

insuficiência de dados, elementos base e dos detalhes dos mesmos fornecidos aos Municípios. Escassez das verbas a transferir em 

função da segmentação e agregação dos custos apresentados, falta de informação relativamente ao pessoal abrangido pela 

transferência de competências, designadamente no que corresponde a vínculos não permanentes, mas que garante o normal 

funcionamento dos serviços de trabalhadores em mobilidade.” 

Quando nós levantamos esta questão e quando se fala aqui na questão do interior e das competências das Câmaras Municipais, 

vamos ficar todos a saber e não vai demorar muito tempo, o que é que vai ser feito com a delegação da tal transferência de 

competências e o importante aqui é exatamente percebermos que quando faltar dinheiro aos Municípios, porque o envelope 

financeiro que vai ser atribuído aos Municípios pela delegação, não é de competências, é de encargos, a tal desresponsabilização do 

Estado em matérias do seu foro principal, ficaremos a saber que menos investimento vai ser feito para as autarquias, não só porque 

essa transferência de encargos não vem ajudada pelo envelope financeiro, como também aquilo que são as transferências do FEF 

cada vez mais são diminuídas pelo aquilo que vem do Orçamento Geral do Estado. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradeço as intervenções e de forma muito resumida, dizer que a Câmara Municipal tem alguns terrenos, um dos quais adquiriu na 

altura para construir o Centro Escolar, obviamente que a decisão vai ser uma decisão também apoiada em pareceres técnicos e 

obviamente a área disponível, acessibilidades, infraestruturas e custo. Sabemos que, de forma muito direta, sem financiamento 

comunitário é muito difícil, se não não podemos obviamente acolher a todas as necessidades do concelho, construir um 

investimento desta natureza com as valências que queremos integrar. 

Relativamente ao Senhor Deputado Jorge Humberto, julgo que tudo aquilo que há pouco referi para o esclarecer estará tudo dito, 

são opções estratégicas deste Executivo e quando diz que respeita os que votaram no Senhor Deputado, nós aqui temos de respeitar 

todos e é por todos, aqueles que votaram e aqueles que não votaram que temos de continuar a trabalhar. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 49 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 33 votos a favor, 14 abstenções e dois 

votos contra, aprovar o Orçamento Municipal para o ano económico de 2022, documento que 

inclui a Aprovação da Contração do Empréstimo a Curto Prazo de/até ao Montante de 

1.000.000,00 €, nas condições constantes da Ata de Abertura e Análise das Propostas, com o 

Banco Português de Investimento sob proposta da Câmara Municipal, que constam do 

documento em apreciação, entre a página 136 e a página 153. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 
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“A Bancada do PSD apresenta a seguinte declaração de voto: 

Considerando que, os valores inscritos são na sua grande maioria para a concretização de projetos e iniciativas decorrentes de 

orçamentos anteriores e terem já sido votados maioritariamente nesta assembleia, sob pena de estarmos a votar mais do mesmo, só 

assim se justificam os cerca de 47 milhões de euros orçamentados, sejam o somatório de tantas obras atrasadas e no ano de 2023, 

cerca de 52 milhões de euros; 

Considerando que, devia estar esta Assembleia a votarmos as obras mais importantes do programa eleitoral ganhador, ainda que 

contemplasse apenas inscrições com valores residuais, apenas para a iniciação de estudos e projetos, como, por exemplo, a 

promessa eleitoral da Estrada de Torre de Dona Chama - Mirandela via Mascarenhas; 

Agora com mais pormenor: 

Considerando que, o Eixo II - Comunidade, Equilíbrio Social e Intergeracional, tem iniciativas e projetos de bastante efetividade no 

apoio às nossas populações mais carenciadas que jamais podem ficar para trás; 

Considerando que, o Eixo III - Coesão Territorial, revitalização Urbana e Rural, consagra novos projetos e bastante 

diferenciadores, se bem que são mais projetos do tipo de revitalização urbana e rural, do que de coesão territorial, mas que estamos 

igualmente interessados em vê-los ao serviço das nossas populações e dos nossos turistas; 

Considerando que, no documento - Grandes Opções do Plano 2022, nos seus principais eixos, as medidas e programas 

apresentados não serem o suficientemente fortes no combate aos principais flagelos do concelho de Mirandela, como o 

despovoamento verificado e a captação de investimentos e de fixação de jovens; 

Considerando que, a bancada do PSD pretende dar maior atenção aos índices de crescimento económico, emprego/desemprego, 

competitividade e internacionalização, que dizem respeito ao Eixo I, não verificamos programas capazes de conferir uma nova 

dinâmica ao agenciamento de negócio com vista à captação de investimento a fim da criação de novos empregos e mais riqueza 

regional, depois de se verificar que o atual Executivo nada projeta sobre a requalificação do Complexo Agroindustrial do Cachão; 

Considerando e tendo em conta o estado de desenvolvimento do concelho, o primeiro desígnio autárquico a ser considerado ao 

nível das políticas públicas, devia ser o desígnio económico do concelho, mas tal não identificamos nas propostas apresentadas; 

Considerando que, este tipo de políticas só devem ser avaliadas num período temporal de médio-longo prazo, se o Executivo atual 

não potenciar já as suas opções política económicas, o concelho terá crescimento, mas não vai conseguir obter o desenvolvimento 

suficiente, a fim estancar e, se possível, de reverter os 10% de população perdida nos últimos 10 anos, assim como os 1.300 alunos 

que as nossas escolas perderam, aumentar as taxas de natalidade, visto que o número de idosos em 10 anos aumentaram o seu peso 

de 24% para 28% na população total, assim como aumentar o poder compra dos mirandelenses, de 958 euros, para se aproximar 

dos valores médios nacionais do 1206 euros e diminuir a taxa de desemprego de 7%, quando a média nacional é de 5,8%; 

Considerando que estamos a iniciar novo mandato, sendo o ambiente político mais estável e esclarecido, a favor de todos os eleitos, 

leva-nos a acreditar no trabalho futuro por Mirandela, pelo que a Bancada do PSD, absteve-se na votação do orçamento de 2022. 

A bancada do PSD.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JOSÉ MÁRIO MESQUITA (CDS/PP) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

A nossa Declaração de Voto não é tão extensa como foi a do PSD, somos relativamente novos aqui Bancada parlamentar. Como já 

disse, não tivemos tempo de analisar concretamente o volume de material que nos foi endereçado no dia 17 e, portanto, aquilo que 

nós pretendemos fazer é não fazer uma Oposição direta neste documento, é dar o benefício da dúvida à gestão do Município e 

permitir que efetivamente façam o que de melhor puderem fazer. Cá estaremos, naturalmente, daqui a algum tempo para julgar. 

Para já, façam o melhor por Mirandela, pelos mirandelenses e nós poderemos acompanhá-los nessa boa missão. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JORGE HUMBERTO (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Concluindo e seguindo as palavras do Senhor Deputado José Mário Mesquita, a nossa também não é tão extensa como a do PSD 

para depois votarmos abstenção. Fica claro qual é a posição. A nossa posição é contra. É contra, porque este Orçamento Municipal 

vem na sequência dos outros quatro que esta Câmara submeteu a apreciação. Obviamente que não há matéria substancial que force 

a nossa votação em sentido contrário. Aquilo que sempre afirmamos nesta Assembleia Municipal tem a ver com a aceitação deste 

Município daquilo que são as transferências de encargos e não de competências, a questão do Cachão que foi falada aqui pelo 

Senhor Deputado Paulo Pinto e que não vem completamente mencionada neste Orçamento Municipal e também tem a ver com 

aquilo que são as grandes opções e que ficam sempre remetidas para as calendas da história. 

 

4.6 - Participação Variável no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRS 2022. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 02 de dezembro de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 – Aprovar a fixação da taxa de participação variável no IRS de 2%, a incidir sobre os 

rendimentos de 2022, dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na área deste Município, 
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nos termos e em conformidade com os n.ºs 1 e 2 do artigo 26.º da Lei n.º 51/2018, de 16 de 

agosto, na sua atual redação; 

2 – Submeter esta deliberação à apreciação e votação da Assembleia Municipal.” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

É uma coisa muito, muito simples, apenas para referir que tenho aqui a Declaração de IRS deste ano, e realço que esta é uma das 

muitas promessas cumpridas do nosso Executivo, ou seja, penso que pouca gente terá reparado que na sua Declaração de IRS na 

linha 20, tem uma coisa a que se chama benefício municipal 2 %. 

É só para realçar esta questão de que o Executivo cumpriu esta promessa eleitoral e vai continuar a cumpri-la. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

“A posição da CDU sobre a devolução do IRS pelos munícipes é sobejamente conhecida, mas face à argumentação demagógica 

relativamente a esta proposta da Câmara Municipal, é substancialmente na sequência daquilo que vem sendo de todas as Câmaras 

Municipais, ou seja, uma posição demagógica e eu passo a explicar porquê. 

Sendo o IRS um imposto de taxa progressiva que é suscetível de poder traduzir princípios de solidariedade e justiça na carga fiscal 

- isto apesar das distorções que têm sido introduzidas pelo aumento da carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho e pelo 

tratamento preferencial dado aos rendimentos do capital - não faz qualquer sentido que, quanto a este imposto em concreto, o 

desagravamento da carga fiscal se faça desigualmente, de concelho para concelho, ao sabor das necessidades financeiras de cada 

município, da vontade política dos seus órgãos ou de meras opções demagógicas. 

Muito menos sentido faz que este desagravamento seja concretizado à custa dos munícipes, pela redução, ainda que «voluntária», 

da participação nos recursos públicos a que constitucionalmente têm direito. 

O «benefício» fiscal que resultaria para os munícipes Mirandelenses pela abdicação do município de metade da participação no IRS 

a que tem constitucionalmente direito, seria: 

1. Socialmente injusto por reduzir a carga fiscal tanto mais quanto maiores forem os rendimentos de cada um; 

2. De montante ridículo para cada um dos beneficiários, mesmo para os de mais altos rendimentos, e nulo ou quase nulo para a 

generalidade da população; 

3. Significativo, quando acumulado, podendo contribuir para diminuir a capacidade de realização de obra do município e, 

consequentemente, degradar os níveis ou a qualidade do atendimento aos cidadãos ou, em alternativa, pressionar no sentido da 

busca de receitas alternativas em outros impostos, taxas, tarifas ou preços. 

A recusa de posições demagógicas nesta matéria pela CDU é acompanhada pela nossa firme convicção que o desagravamento da 

carga fiscal, em particular sobre os rendimentos do trabalho, é uma necessidade que sucessivos Governos têm deliberadamente 

ignorado, com uma notável exceção. 

Na anterior legislatura, graças à intervenção decisiva do PCP e à luta dos trabalhadores, foi possível aliviar o IRS sobre os 

rendimentos do trabalho, designadamente dos mais baixos rendimentos, com o alargamento do mínimo de existência e a criação de 

dois novos escalões, bem como com a eliminação da sobretaxa. 

Isso sim, constituiu um avanço nesta matéria, avanço esse que apesar de manifestamente insuficiente - dadas as opções do PS e a 

sua submissão aos interesses do capital e ditames da União Europeia - serve para ilustrar a importância da CDU enquanto força 

coerente na defesa dos interesses dos trabalhadores e das populações. 

É neste contexto que iremos votar a contra da proposta da Câmara Municipal de Mirandela.” 

Isto para explicar o quê, que é importante, a Câmara Municipal de Mirandela vai entregar 3 % aos munícipes, vai ficar com um 

custo, ou seja, com uma retenção de rendimento de 360 mil euros, se a Câmara Municipal ficasse com os 5 % ficava com 900 mil 

euros. Quando depois o Município vem dizer que não têm receita, nem têm dinheiro, aqui está uma forma de a retenção destes 900 

mil euros pelo Município, que aos municípios nem aquecer nem arrefece, são apenas cerca de 12 % que são beneficiados e eu dou 

o exemplo aqui muito concreto, não chega a 40 euros por ano, que cada munícipe vai beneficiar com esta entrega, que no total a 

autarquia ficava com 900 mil euros e esses 900 mil euros, deixo aqui um repto, dava perfeitamente para reduzir as taxas que todos 

os munícipes pagam à Câmara Municipal, dava para fazer investimentos em obras de melhoria, por exemplo, o tão falado Mercado 

Municipal, que estamos à espera que haja a abertura de Avisos da Comunidade Económica Europeia para fazermos obras 

necessárias ao desenvolvimento da nossa terra. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Dizer-se que em relação à evolução das receitas de IRS foi um objetivo do anterior mandato, diminuir para a taxa mínima. O 

Município de Mirandela baixou sucessivamente as taxas de participação no IRS, tendo decidido em 2018 baixar a taxa para 4%, 

depois a taxa para 2019 baixou para 3 % e a taxa de 2020 para 2,5 %, a taxa de 2021 é de 2 % a taxa mínima. 

Em 2021 o Município arrecadará menos de cerca de 45 mil euros em IRS do que em 2020, a receita cobrada líquida entre 2016 

com a taxa de 5 % eram de 699.749, 00 €, em 2017 com os 5 % era de 672.978,00 €, em 2018 com 4 % 721.692,00 €, em 2019 

com 3 % era de 571.447,00 €, em 2020 com 2,5 % era de 441.388,00 €. 

No primeiro semestre de 2021 na taxa mínima 2 % arrecadará 198.024,00 € e em novembro de 2021, 366,044,00 € com a taxa 

variável dos 2 %, que é a taxa mínima. 

Foi uma opção estratégica do Município, que perdeu obviamente receita, mas deixou que essa receita fique para os munícipes e 

decidirem a sua melhor aplicação e gerirem o seu orçamento. 
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Foi uma opção estratégica e assumimos que de facto houve uma diminuição da receita, por via do imposto do IRS, à semelhança de 

outros Municípios que têm a taxa mais baixa de Imposto de Rendimento Singular. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

A Senhora Presidente falou em números que dá perfeitamente para termos o universo de quanto a Câmara Municipal deixou de 

arrecadar e de quantos investimentos podia ter feito com esse dinheiro. 

Agora eu colocava a pergunta ao contrário Senhora Presidente, se era possível dizer-me quanto é que cada munícipe, no valor que a 

Senhora Presidente falou, que reverte para o seu bolso, o que é que cada munícipe vai ganhar e estamos a falar aqui da 

discriminação que se faz, é que só cerca de 12 % dos munícipes de Mirandela é que vão ter um acréscimo no seu rendimento anual 

em cerca de 40 euros, 78 % dos munícipes não têm rigorosamente nada, vejam bem a discrepância e a injustiça que é esta aplicação 

deste imposto. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Para esclarecer que os dados estatísticos, quando o Senhor Deputado fazia uma referência de 900 mil euros, não são de todo esses 

montantes, estamos a falar numa variação de cerca 309 mil euros a menos de quebra de receita. Todas as famílias que estão em 

agregados familiares com dificuldades têm apoios sociais, que foram duplicados desde 2017 até agora. Relativamente ao imposto 

variável do IRS cumprimos aquilo que tinha sido um dos nossos compromissos e foi uma opção estratégica assumida, que iríamos 

diminuir à taxa mínima a variação do IRS. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 43 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 42 votos a favor e um voto contra, 

aprovar a fixação da taxa de participação variável no IRS de 2%, a incidir sobre os 

rendimentos de 2022, dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na área deste Município, nos 

termos e em conformidade com os n.ºs 1 e 2 do artigo 26.º da Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, 

na sua atual redação. 

 

4.7 - Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI 2021. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 02 de dezembro de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 – Aprovar a Taxa de 0,3% do Imposto Municipal sobre Imóveis a aplicar no ano de 2021 

aos prédios urbanos; 

2 – Aprovar a redução fixa da taxa de IMI em função do número de dependentes a cargo nos 

termos previstos no art.º 112.º-A do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

nomeadamente, de 20 € para agregados com um dependente, de 40 € com dois 

dependentes e de 70 € para agregados com três ou mais dependentes; 

3 – Aprovar nos termos dos n.ºs 3, 8 e 9 do art.º 112.º do Código do IMI, designadamente: 

 Elevar ao triplo a taxa a aplicar aos prédios urbanos que se encontrem devolutos há 

mais de um ano e de prédios em ruínas, considerando-se devolutos ou em ruínas, os 

prédios como tal definidos em diploma próprio; 

 Majorar até 30% a taxa a aplicar aos prédios urbanos degradados, considerando-se 

como tais os que, face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a 

sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens; 

 Majorar até ao dobro a taxa de 0,8% aplicável aos prédios rústicos com áreas 

florestais que se encontrem em situação de abandono, não podendo da aplicação desta 

majoração resultar uma coleta de imposto inferior a 20,00 € por cada prédio 

abrangido. 

4 – Submeter esta deliberação à apreciação e votação da Assembleia Municipal.” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Obviamente que é sobejamente conhecida a posição da CDU sobre estas atribuições, nós não vemos qualquer benefício real nesta 

medida: “Aprovar a redução fixa da taxa de IMI em função do número de dependentes a cargo nos termos previstos no art.º 112.º-

A do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, nomeadamente, de 20 € para agregados com um dependente, de 40 € com dois 

dependentes e de 70 € para agregados com três ou mais dependentes;” isto é mais do mesmo, ou seja, não vemos qualquer tipo de 

benefício que possa existir neste tipo de agregados, fazendo uma pequena análise daquilo que é a representação dos titulares de 

imóveis em Mirandela, percebemos o quanto insignificante é esta medida. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 
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Relativamente à Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis, mantemos os valores de 2020. Quero também dar nota que a nível de 

IMI nós tivemos uma redução desde 2016, em que estávamos no 0,40 %, arrecadamos 2.507.103,05 €, em 2017 nos 0,375 % 

arrecadamos 2.616.510,21 €, em 2018 a taxa era de 0,35 % 2.628.615,31 €, em 2019 a taxa era de 0,325 % 2.432.549,70 € e em 

2020 a taxa era de 0,30 % arrecadamos menos 7,45 %, ou seja, 2.251.205,89 €. 

A descida da cobrança de impostos diretos está relacionada em grande parte com a descida da cobrança de IMI, apesar de haver 

outros impostos, imposto do qual se arrecadou menos 365.304,32 € em 2020 face a 2018 e cuja receita tem descido desde 2018 

face ao cumprimento do compromisso do Executivo em baixar a taxa de IMI, que baixou dos 0,4 % em 2016, para os 0,3 % em 

2020, o que corresponde à taxa mínima aplicável. 

Em 2021, o Município arrecadará menos IMI, perspetivando-se uma baixa de cerca de 124 mil euros face a 2020. Não arrecadando 

esta receita o Município optou por deixar este rendimento extra nos bolsos dos mirandelenses, aliviando as despesas das famílias, 

também incluindo as famílias numerosas, com três ou mais filhos, daí a discriminação positiva para as famílias. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente, obviamente que nós sabemos os valores que estão em causa, aquilo que eu lhe pedia era se da mesma forma 

como quantificou os valores que a Câmara Municipal foi ressarcida desse imposto, eu gostava de saber o outro lado, porque nós 

falamos em valores apenas, o que eu pretendia era saber quantos munícipes, isto era importante nós sabermos para sabermos até 

que ponto esta medida é justa. Eu gostava de saber quantos munícipes é que são abrangidos por esta medida, nas várias taxas que 

são propostas? Isso é que era importante saber, para termos uma noção até que ponto esta medida é justa e percebermos os valores 

que estão implicados. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Como sabe nós não temos dados relativamente às Finanças, ou seja, são impostos que cada um individualmente paga, a justiça dos 

impostos e isto também foi debatido na Associação Nacional de Municípios Portugueses, em que para que o interior tivesse mais e 

melhor justiça para com os outros territórios, era também aumentando o FEF das autarquias do interior do país, isso sim era uma 

questão de justiça, porque a nível de impostos nós já temos uma carga de impostos muito grande para com as famílias e portanto, 

tudo o que o Município puder fazer para aliviar, dentro daquilo que são as competências do Município, estamos a fazer desde 2017, 

aliviando na medida do possível, sabendo de ante mão que há diminuição das receitas por via dos impostos. 

Outra situação que achamos de inteira justiça, era que de facto houvesse uma priorização e uma maximização de todos os apoios 

que o Estado dá aos Municípios do interior do país de forma a podermos também ser competitivos em relação aos Municípios do 

litoral, atraindo pessoas, atraindo emprego, atraindo investimento. 

 

---------- A Senhora Secretária da Assembleia Municipal LUÍSA BELCHIOR invocou o art.º 9.º e as alíneas a) e b), n.º 1 do art.º 

69.º do Código do Procedimento Administrativo, ausentando-se da Reunião não tendo por isso participado na votação do referido 

assunto. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 49 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 47 votos a favor e dois votos contra, 

aprovar a Taxa de 0,3% do Imposto Municipal sobre Imóveis a aplicar no ano de 2021 aos 

prédios urbanos, bem como o ponto 2 e o ponto 3 da deliberação tomada em Reunião de 

Câmara. 

 

4.8 - Taxa Municipal de Direitos de Passagem - TMDP 2022. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 02 de dezembro de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 – Manter a Taxa Municipal de Direitos de Passagem a aplicar em 2022, ou seja, de 0,25%; 

2 – Submeter esta deliberação à apreciação e votação da Assembleia Municipal.” 

 

---------- Efetuada a votação e estando 50 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, manter a Taxa Municipal de Direitos 

de Passagem a aplicar em 2022, ou seja, de 0,25%. 

 

4.9 - Proposta de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de 

Prestação de Serviços do Município de Mirandela. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 14 de dezembro de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 - Aprovar o Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda 

ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Mirandela; 

2 - Submeter o referido documento à apreciação e votação da Assembleia Municipal.” 
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---------- O Senhor Deputado Municipal CARLOS CARVALHO (PSD) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Vou falar da redução dos horários para o grupo I desta Proposta, cafés, bares e afins. 

“Na Proposta assinada pelo Sr. Vereador Orlando Pires foi feito (e bem!) um reconhecimento da atitude responsável que estes 

estabelecimentos tiveram durante a pandemia: 

"Ora, assim, bares e discotecas, estabelecimentos comummente designados como de animação noturna, foram aqueles que, numa 

atitude responsável, tomaram a decisão de encerrar os seus estabelecimentos, antes mesmo da determinação legal. Foram os 

estabelecimentos que permaneceram mais tempo sem atividade, tendo consequências, faturação zero." 

Estes estabelecimentos foram pró-ativos no combate à pandemia, com prejuízos comerciais e pessoais avultados, e mesmo nos 

períodos de menor incidência da pandemia, onde as medidas eram menos restritivas, souberam adaptar-se e mantiveram em vigor 

medidas de segurança e proteção dos seus clientes; 

Contudo, recordar que nos períodos em que estes espaços foram forçados a encerrar ou a reduzir os seus horários, constatou-se o 

aumento de grupos e aglomerados de pessoas em outros espaços públicos, reunindo-se para conversar e partilhar bebidas, onde 

deram desconsideras todas as medidas sanitárias em vigor e expondo-se a maiores riscos. Além disso, verificou-se um maior 

número de "festas privadas", em habitações próprias ou arrendadas. Aliás, como é do conhecimento público, algumas dessas festas 

deram origem a surtos de COVID-19, aqui no nosso Concelho; 

Ora, estes estabelecimentos, onde são impostas regras sanitárias e de proteção individual, funcionam, também, como dissuasores de 

comportamentos de risco e impedem "ajuntamentos" descontrolados e/ou desprotegidos. 

Considerando estas questões, acreditamos que a diminuição dos horários será uma forma de fazer retornar as reuniões em espaços 

públicos, podendo funcionar com uma cadeia de transmissão do Vírus SARS-COV2, bem como as reuniões em apartamentos/casas 

próprias ou arrendadas, colocando em causa o descanso dos vizinhos e/ou os que residem perto de habituais espaços de reunião -

por exemplo, Zona Verde, Parque de Manutenção entre outros. Acreditamos que estes espaços, funcionando até horários mais 

tardios evitam estas questões e ajudam a evitar cadeias de transmissão, através das regras que impõem nos estabelecimentos. 

A juntar às questões pandémicas, sabemos que os espaços de diversão noturna são, também, importantes para os mais jovens, 

especialmente para a comunidade a frequentar o Ensino Superior. Se sabemos que os conhecimentos académico e científico são a 

maior aprendizagem que estes estudantes levam para a vida, também sabemos que as memórias, a diversão e a amizade são parte 

do Ser Estudante. Atualmente, o número de estudantes da EsACT-IPB tem crescido significativamente, fazendo com que muitos 

levem Mirandela no seu coração e, até, se fixem no nosso Concelho. 

Se sabemos que o Ensino Superior ganha o seu reconhecimento pela qualidade do ensino, também sabemos que uma cidade 

académica é reconhecida pela sua diversão noturna. Desta forma, acreditamos que a redução dos horários será penalizadora para a 

comunidade académica podendo, até, funcionar como um fator de repulsa de novos estudantes à nossa cidade. E lembrem-se, os 

estudantes não saem só à noite, eles não gastam dinheiro só à noite. 

Além disso, se olharmos para os concelhos à nossa volta, nenhum outro impõem um horário noturno tão restritivo aos cafés e 

bares. Desta forma, podemos estar, indiretamente, a forçar os Mirandelenses a procurar estes espaços nos concelhos limítrofes para 

poderem ter um jantar mais prolongado, seja de negócios seja de lazer. Não acredito que seja função do nosso Município empurrar 

as pessoas para os concelhos vizinhos, dando a ganhar a outros espaços e retirando riqueza aos que estão no nosso Concelho. 

Neste regulamento, é-nos dito que: 

(Pág. 5 da proposta) "Estas alterações tem, igualmente em consideração, os muitos comuns conflitos entre moradores e 

comerciantes devido ao ruído noturno proveniente de casas noturnas e bares, afetando o bem-estar e qualidade de vida da 

população residente em seu entorno próximo"; e ainda na (Pág. 8 do Regulamento) "É do conhecimento do Município de 

Mirandela, que ao longo dos últimos anos, existem diversas queixas de variados estabelecimentos comerciais, verificando-se vários 

casos de conflitos, que chegam ao Município, quer diretamente, quer através de entidades públicas, nomeadamente da Policia de 

Segurança Pública (PSP) e da CCDR-N." 

Tendo em conta este enquadramento, faço as seguintes questões: 

Quantas queixas chegaram ao Município? 

Quantas queixas foram provenientes de outras entidades? Essas queixas eram provenientes das mesmas pessoas que apresentaram 

queixas no Município? 

Não poderão essas queixas ter origem na falta de fiscalização das entidades competentes? 

Não poderão essas queixas ter origem na falta de condições, nomeadamente de isolamento sonoro, de alguns estabelecimentos? Ou, 

até, das habitações dos queixosos? 

Não poderão estar a pagar os "justos" pelos "pecadores" com esta redução generalizada/ cega? 

Não estaremos a atacar os sintomas em vez da doença com esta redução. 

Por fim, mas não menos importante, é referido no relatório: (Pág. 9 da Proposta) "A alteração, que se considerou necessária, pelo já 

explanado, teve em consideração a necessidade de conciliar a defesa dos interesses económicos, empresariais e de lazer, com a 

segurança e a salvaguarda do direito ao descanso, enquanto direito fundamental e individual da proteção da qualidade de vida dos 

cidadão " 

Entendemos que é dever do Município estabelecer as regras necessárias a encontrar este equilíbrio entre os interesses dos 

Mirandelenses e a defesa dos interesses económicos, empresariais e de lazer. Entendemos, portanto, que é dever do Estado regular 

em favor do interesse social e bem-estar de todos agentes presentes na sociedade. 

Contudo, após um período tão duro, que tantas perdas de rendimento causou, que tirou emprego às pessoas e que, em muitas vezes, 

privou famílias da sua única fonte de rendimento, pergunto se, neste momento, impedir que estes estabelecimentos possam 
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funcionar até um pouco mais tarde, permitindo-lhes ter mais gente e mais rendimento, se isso é defender os interesses económicos 

das famílias mirandelenses ou se, por motivos que acredito ser de boa-fé e bem intencionados, se não estamos a salvaguardar o 

interesse de determinados particulares em vez do interesse coletivo? 

Durante a campanha eleitoral, tendo conhecimento deste procedimento regulamentar, defendemos que os horários de 

funcionamento semanal dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas com salas ou espaços destinados a dança deveriam 

manter-se. 

Coerente com essa posição e tendo em conta que este regulamento visa reduzir esse horário e considerando tudo o aqui dito, votarei 

contra esta alteração ao regulamento.” 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal DÉBORA PEREIRA (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“A minha intervenção em relação a este ponto da Ordem do Dia, deve-se ao facto de ter ficado bastante surpreendida quando me 

deparei com o presente regulamento para votação e verifiquei que o mesmo não tem nada que ver com aquele que esteve disponível 

para consulta pública, pois devo mencionar que exerci o meu direito de participação cívica aquando da consulta pública da 

Proposta de Alteração ao Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação 

de Serviços do Município de Mirandela. 

Não se trata apenas de pequenas alterações ou adaptações, no meu entender é todo um regulamento novo que não esteve em 

discussão pública tal como a lei o determina. 

Outrossim, e em relação aos horários de funcionamento, que seja até à meia-noite de domingo a quinta-feira, e até à 01 hora sexta, 

sábado e vésperas de feriado, entendo que não são de todo os horários ideais para uma cidade que até já conta com estudantes do 

ensino superior. 

Que futuro queremos para a nossa cidade?! 

Uma cidade virada apenas para o turismo de fim-de-semana, de excursões às amendoeiras em flor, ou uma cidade apelativa tanto a 

nível académico como profissional? 

Não vejo nenhuma cidade que quer ter perspetivas de crescimento com horários de vida noturna semelhantes aos do tempo da outra 

Senhora... 

Com estes horários estamos a promover a restauração e a diversão noturna de todos os concelhos vizinhos de Mirandela, como se 

passava há cerca de 20 anos, quando os jovens se deslocavam para Macedo de Cavaleiros, Vila Real, Bragança, para poder sair à 

noite, quantos acidentes em virtude disso houve, e até mortes... 

Mais, posso dizer que fiquei estupefacta com a oportunidade do momento para se proceder à alteração e consequente entrada em 

vigor do presente Regulamento. 

Sabemos todos o momento difícil que o país atravessa, os meses que os estabelecimentos de restauração e bebidas estiveram 

encerrados devido à pandemia de COVID-19, a incerteza que ainda vivem, o governo e o país unem-se no sentido de encetar 

esforços para ajudar na recuperação económica de uma das áreas mais afetadas, a área da restauração e dos estabelecimentos de 

bebidas, vemos através das noticias o Excelentíssimo Sr. Primeiro Ministro e o Excelentíssimo Sr. Presidente da Republica 

frequentarem cafés, esplanadas e restaurantes, os Municípios reinventam-se no sentido de criar alternativas seguras para que esses 

estabelecimentos possam funcionar e recuperar os meses que estiveram encerrados... e o Município de Mirandela entende que este 

é o momento mais oportuno para restringir  e limitar ainda mais a atividade destes estabelecimentos. Se no fim de toda esta 

adversidade que se vive o Município de Mirandela ainda vem restringir os horários de funcionamento, entendo que só falta dizer: 

“Encerrem porque não são bem-vindos a Mirandela”. 

Em relação ao regulamento e às exigências previstas nos artigos 6.º e 7.º, no que concerne ao alargamento de horário estar 

dependente da aprovação em Assembleia de Condóminos pela maioria de 2/3 dos moradores, entendo que seria uma exigência 

essencial aquando da emissão de licença do alvará de utilização, não para os estabelecimentos já instalados e a funcionar, onde os 

proprietários investiram e agora podem ver o seu sustento colocado em causa por moradores, que provavelmente quando 

compraram as suas habitações os estabelecimentos já se encontravam lá instalados. 

Ademais e vigorando o princípio da liberdade económica, os estabelecimentos não estariam todos em igualdade de circunstâncias, 

uma vez que quem não tem vizinhos ou é proprietário do prédio, pode beneficiar de um alargamento de horário sem mais, e quem 

tem vizinhos depende da sua boa vontade, numa clara violação ao princípio da igualdade constitucionalmente consagrado e que 

deve reger toda a atuação da administração pública. 

É a Câmara Municipal de Mirandela que tem que decidir com base em critérios de igualdade os horários de funcionamento, não são 

os vizinhos dos estabelecimentos. 

Seria muito mais justo para todos os estabelecimentos a exigência de outras medidas, para a avaliação do período de alargamento 

do horário de funcionamento, para a instalação de novos espaços de diversão noturna, e até para adaptação dos já existentes. 

Neste sentido, e em relação a este ponto o meu voto é contra. Promovam e incentivem o comércio local. 

Votos de um Bom Natal, e de um novo ano cheio de sucessos!” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente, a minha participação neste Ponto ficou subjacente às duas intervenções que foram feitas, acho que não poderei 

ser mais claro do que aquelas que foram aqui pronunciadas. 

Mas eu só queria deixar a minha participação neste Ponto, porque acho que é relevante, para perceber até que ponto esta medida 

implementada pelo Executivo, perceber quais foram as motivações, a base de sustentação para se criar este tipo de regulamento. 
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Eu gostava de saber quantos reportes é que a Câmara Municipal teve sobre incidentes provocados pelo barulho do funcionamento 

destes estabelecimentos? E perceber também, se os reportes que chegaram à Câmara Municipal foram feitos na base do barulho 

produzido pela atividade comercial, ou pelo barulho feito na rua? É que é importante dissecar esta diferença, porque se é feito 

dentro, ai sim, tem que se aplicar um regulamento e que faça a exigência dos proprietários em cumprirem as regras de sonorização 

e outras, se for do barulho que é feito fora dos estabelecimentos comerciais, aí já não é culpa dos proprietários, mas passa a ser da 

segurança pública e aí tem de ser a Polícia a fazer esse tipo de trabalho, este é o primeiro ponto. 

O segundo ponto era perceber que esta implementação, como foi aqui dito, não pode ser feita a régua e esquadro, ou seja, tem de 

ser avaliado ponto a ponto e também queria saber quantas fiscalizações é que a Câmara Municipal fez aos estabelecimentos que 

estão postos aqui em causa, na questão da medição do ruído, para percebermos se realmente isto é um caso generalizado e se os 

comerciantes e os estabelecimentos comerciais não cumprem as regras mínimas, que é aquilo que provavelmente faz com que 

tenham o licenciamento. Porque o que é grave aqui é fazer-se o licenciamento destes estabelecimentos, não exigindo aquilo que é 

obrigatório para o seu licenciamento na questão da sonorização e depois porque há um vizinho A ou um vizinho B, por isso é que 

eu gostava de perceber se o barulho é feito dentro ou é na rua, porque se é na rua então, as medidas têm de ser outras e tem de ser o 

policiamento a desempenhar essa função. 

 

---------- 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. 

A Mesa fez a sua análise deste Ponto extremamente sensível, a Mesa compreende e considera que tem que haver regulamentação 

para que se possa agir, mas a Mesa também entende que é preciso ponderar muito melhor este Ponto e este Regulamento dada a 

sensibilidade que ele traz carregado, pelo que nós trazíamos uma intervenção, não vale a pena estar a perder mais tempo com ela, 

até porque ela está explanada nas intervenções que se antecederam à Mesa e a Mesa declara também o seu voto contra este Ponto. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Caro Presidente, muito obrigada por me dar a palavra para debater este Ponto da Proposta de Regulamento dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Mirandela. 

Esta Proposta de Regulamento o início do procedimento foi tomado em 2019, esteve em discussão pública a Proposta de 

Regulamento, é bom que se diga, para desmistificar esta função, de que Mirandela já tem um Regulamento em vigor e que 

naturalmente, pelo menos desde 2017 e julgo que anteriormente, várias são as queixas no âmbito do regulador do ruído 

relativamente a estabelecimentos de venda de bebidas. 

Agradecer as intervenções que foram feitas, dos Senhores Deputados Carlos Carvalho, Débora Pereira, Jorge Humberto e também 

da primeira secretária da Mesa da Assembleia Municipal Luísa Belchior, no entanto, ponderadas e ouvidas que foram todas as 

autoridades que constam da Proposta de Regulamento, temos um documento que não é nem nunca vai ser, é bom que se diga, 

consensual entre o equilíbrio que temos entre a rentabilidade dos nossos estabelecimentos de bebidas e aquilo que é o direito ao 

descanso dos moradores. 

Desde 2017 que temos múltiplas queixas e denúncias a várias autoridades e entendo bem, como todos entendemos, e partilhamos 

da grande maioria das questões que foram aqui colocadas, mas é obrigatório que nós, Executivo da Câmara, mas também em sede 

de Assembleia Municipal, tratemos de assuntos que, para além dos interesses pessoais e económicos, também versem sobre a 

qualidade de vida que damos às nossas populações e por isso, na altura posso-vos dizer que foi até feita uma reunião na sexta-feira 

com todos os proprietários, obviamente que a discussão do equilíbrio entre o que é o direito ao descanso a partir de determinada 

hora e aquilo que é o direito à vida dos estabelecimentos, estaria resolvido se todos os estabelecimentos que estão neste momento a 

funcionar tivessem provas acústicas que superassem o problema do ruído e da expansão do ruído nos apartamentos, com crianças e 

jovens que no dia seguinte têm de trabalhar. 

Há aqui uma grande dualidade de propósitos e de objetivos. Se por um lado temos as famílias a quererem descansar, por outro 

temos os jovens a quererem divertir-se e os estabelecimentos a quererem faturar, como é óbvio nós sabemos e não queremos de 

todo e pese embora algumas críticas que foram feitas relativamente à estratégia do Executivo durante a pandemia, assumimos 

desde logo que não foi feito nada em relação ao período de pandemia que ainda vivemos e acima de tudo, possibilitamos sempre 

que todos os estabelecimentos tivessem esplanadas, sem nunca pagarem a taxa de ocupação da via pública durante o verão, fizemos 

apoio ao Cartão Comércio, tivemos várias iniciativas junto do comércio local, e por isso, vir aqui hoje, quando estamos a tratar de 

um Regulamento que pese embora já tenha sido discutido em variados fóruns, pode e deve voltar a ser debatido, não vamos 

conseguir o equilíbrio justificado entre aquilo que é um propósito de tranquilidade para os agregados familiares, que posso-vos 

dizer que assumem contornos verdadeiramente inacreditáveis dentro da falta de descanso, não são nem um nem dois, são dezenas 

de casos de problemas vários, de conflitos vários, esses sim, passiveis de criar instabilidade emocional e esgotamentos em cada 

uma das famílias que sofrem esse problema e isto estamos a vivê-lo há dez anos, apesar do Regulamento que nós temos, apesar 

desta Proposta que nós trazemos à votação da Assembleia Municipal poder vir a ser melhorada, mas o consenso nunca vai existir, 

porque nós não temos uma zona específica para bares. 

Muitos cafés são localizados em áreas residenciais e funcionam com horários noturnos até horários tipo bar/discoteca, até às 04.00 

horas. Ninguém, neste Executivo e julgo que todos os presentes, quer criar problemas à diversão dos jovens, bem pelo contrário, 

mas queremos que haja um equilíbrio sustentável entre aquilo que é o descanso de uma família e aquilo que é a diversão dos mais 

jovens. Podem-me dizer que nós podemos e devemos ter projetos de acústica, temos na Associação de Municípios medidores de 

ruído, fazemos avaliações, normalmente estão muito acima daquilo que é legalmente permitido, estando acima do que é legalmente 

permitido pode ter que encerrar aquele estabelecimento. 

O objetivo deste Regulamento é disciplinar, é regular e ajudar as autoridades a fixar determinados limites, tendo exceções, 

exceções sempre que ficar demonstrado que não há impacto e isso está no Regulamento, por isso, este assunto é muito importante, 

em particular na cidade de Mirandela nós sabemos que os horários de verão são diametralmente diferentes dos horários de inverno 
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e quando se fala que em questão da pandemia que é mais suscetível de encontrar espaços de convívio familiar, que é mais 

suscetível de encontrar focos pandémicos, é tão verdade como cada um é responsável pelos atos que faz, nós o único sítio onde 

podemos intervir, enquanto Câmara Municipal, é nos horários dos estabelecimentos, a responsabilidade individual de cada um de 

nós, nas festas em que participa diz respeito a cada um, ninguém tem o direito de limitar essas situações. 

O nosso propósito com este Regulamento, que já existe um Regulamento, foi melhorar o que atualmente existe, permitir que os 

estabelecimentos se adequem às novas regras de garantia acústica para que se possam efetivamente ter um prazo para que possam 

funcionar sem impacto para os moradores, ou com o mínimo impacto possível, diminuindo o risco de conflito, porque todos os 

donos de bares têm conflitos, ou potencialmente têm conflitos com moradores. 

Se é legítimo para os donos dos bares defenderem horários mais alargados até às 4.00 horas ou 05.00 horas, também é legítimo 

para os moradores terem o direito ao descanso para eles e para as suas famílias, muitas vezes jovens, crianças e pessoas doentes e 

por isso, este equilíbrio é muito difícil de ser conseguido. 

Nós demos um passo em frente e trouxemos com a melhor das boas vontades este Regulamento a discussão, obviamente tendo 

como justificação, sempre, termos que melhorar este Regulamento e é isso que nós queremos, é o equilíbrio entre a vida privada 

familiar em tranquilidade e a vida noturna que é desejável, é necessária e indispensável para os jovens da nossa cidade e do nosso 

concelho, por isso apelo a todos, para que possamos refletir sobre isto e dar algum período de tempo, até fevereiro, para 

definitivamente criarmos este equilíbrio, ajudarmos as nossas autoridades a fazerem o seu trabalho, de forma a que não tenhamos 

de encerrar estabelecimentos, mas por outro lado não tenhamos também de ter famílias em situação de desespero pelo ruído 

constante até altas horas da madrugada, muitas vezes há uma utilização de equipamentos de amplificação sonora e de facto é uma 

perturbação para a vida familiar e só quem vive estas situações, é que sabe o que é viver diariamente com estas situações, nesse 

aspeto a vida nas aldeias é muito mais tranquila em determinadas ocasiões. 

Dizer-se que em relação à pandemia a Câmara Municipal está a trazer a discussão este assunto, este assunto tem obrigatoriamente 

de ser discutido em Reunião de Câmara e Assembleia Municipal, porque é aqui que temos todos de tomar decisões e é aqui que 

nós, Executivo temos de trazer à discussão e melhorar documentos fazendo o melhor que nós conseguimos, dentro daquilo que são 

as nossas limitações. 

Muitas vezes não podemos comparar a vida de uma cidade de interior com vida estudantil, em que o IPB tem um impacto positivo 

para a nossa economia, mas também temos que garantir a qualidade de vida para todos e por isso apelo a todos para fazermos uma 

reflexão e por favor, façam-nos chegar os vossos contributos, todos são importantes, provavelmente vamos levar novamente a 

discussão pública e podemos obviamente, em fevereiro retomar o tema, porque é um tema importante para todos, para os donos dos 

bares, mas também para as famílias que vivem nas suas proximidades. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Muito bem Senhora Presidente, depreendo pelas suas palavras finais que pretende retirar o Ponto de votação, para essa reflexão, até 

o documento vir novamente à Assembleia na sua Sessão Ordinária de fevereiro. 

Nesse sentido comunica-se então à Assembleia Municipal que o Ponto é retirado para votação, permitindo este espaço de tempo até 

à próxima Assembleia Municipal de fevereiro, que se encontre o melhor equilíbrio possível e se reflita por conjunto sobre esta 

matéria de grande sensibilidade entre as partes intervenientes. 

 

---------- O Ponto foi retirado da Ordem do Dia, sem votação. 

 

4.10 - Proposta de Alteração do Modelo de Organização Interna dos Serviços do Município de Mirandela. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 14 de dezembro de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 - Aprovar a alteração do modelo de estrutura orgânica anteriormente adotado conforme 

proposto e autorizar a criação de cinco unidades orgânicas flexíveis de direção intermédia 

de 3.º grau e de duas equipas multidisciplinares; 

2 - Submeter esta deliberação à análise, discussão e deliberação da Assembleia Municipal.” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

De facto temos uma nova reorganização dos Serviços Municipais, se há quatro anos nos debatemos contra a reorganização feita, 

porque era por demais evidente e testemunhado por todos a competência dos Técnicos que estavam à frente dos diversos Serviços, 

Divisões e Departamentos, a Senhora Presidente vai aumentar a despesa com o pessoal, não é esse o nosso problema, que se 

traduza em eficácia ao nível dos projetos de forma a contribuir para o desenvolvimento do concelho de Mirandela. É um tipo de 

despesa que não nos incomoda, outra coisa foi por aquilo que nos debatemos há quatro anos atrás, é que tínhamos excelentes 

Técnicos, a Senhora Presidente da Câmara tinha de facto a possibilidade de nomear Técnicos Superiores em quem acreditava e lhe 

deviam certamente obediência política ou, não sei. 

Também falamos na altura se havia alguma perseguição a um Técnico ou outro, tendo em conta as suas posições políticas, isso 

tudo está ultrapassado, queremos é que a Senhora Presidente e está a fazê-lo agora de forma mais eficaz, porque há quatro anos 

atrás foi tardia e teve custos ao nível da operacionalidade da Câmara, esperemos que esta nova reorganização traga bons resultados 

para todos os processos que são tratados ao nível da Câmara Municipal e que os munícipes saiam mais bem servidos. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 
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Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Obrigada por esta questão, temos aqui a Alteração do Regulamento de Organização dos Serviços do Município de Mirandela, para 

votar, este modelo de organização interna passa de um modelo hierarquizado, para o modelo estrutural misto, que tem acima de 

tudo duas grandes alterações, uma delas fixa duas Equipas Multidisciplinares, uma muito ligada à área do investimento e Fundos 

Comunitários, outra ligada à questão da agricultura, transformação e tudo ligado à agropecuária. 

Dizer que a criação de cinco Unidades Orgânicas Flexíveis de Direção Intermédia de Terceiro Grau, tem acima de tudo que ver 

com o facto de cinco das seis Divisões terem um raio de competências muito extenso e acima de tudo em ausências e 

impedimentos do Chefe de Divisão, como aconteceu bem recentemente infelizmente um Chefe de Divisão esteve com uma doença 

e portanto, esteve ausente do serviço, as competências são avocadas pelo Vereador com a competência nessa área. 

Também temos toda a descentralização de competências que vai acontecer agora durante o ano de 2022, que já aconteceu em 2021 

e portanto consideramos ser o momento adequado para revigorar estrategicamente, com duas Equipas Multidisciplinares, que são 

especificamente focadas nos Fundos Comunitários, O PRR – Plano de Recuperação e Resiliência e o próximo Quadro Comunitário 

de Apoio e alavancar tudo o que é o investimento e a atração, o acolhimento das empresas que se querem sediar em Mirandela, 

nomeadamente o Regulamento da nova expansão da Zona Industrial, a gestão da Incubadora e do Centro de Negócios. 

Consideramos ser o momento adequado, a anterior alteração orgânica que foi feita em 2018, teve o propósito de, no fundo, não 

criar um Diretor de Departamento, termos só as Divisões, é uma orgânica diminuta para aquilo que são outras orgânicas de 

Municípios às vezes inferiores ao nosso a nível de território e a nível de Juntas e Uniões de Freguesia e também de população, mas 

estamos em crer que poderá ser mais eficaz, mais eficiente e dar resposta aos grandes desafios que temos nos próximos quatro 

anos. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Na sua fundamentação menciona que apresenta possíveis poupanças, sem mencionar onde é que as vai fazer e em que sentido e 

depois também lhe queria perguntar se a evolução dos Serviços Municipais tem sido assim tão evidente que requeiram a criação de 

mais sete cargos Dirigentes. 

Pergunto também se estes Serviços que têm evoluído assim desta forma tão abrangente que é necessário mais estes cargos de sete 

Dirigentes, porque é que também não se faz o reconhecimento aos seus trabalhadores, ou seja a questão da progressão nas 

carreiras? 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Por acaso não sei se tem a informação toda, mas nós temos feito, a nível de progressão nas carreiras, tudo aquilo que está 

contemplado na lei, ou seja, todas as progressões na carreira têm sido cumpridas e mais ainda, temos feito as mobilidades 

intercarreiras, pelo menos grande parte dos trabalhadores ou uma maioria dos trabalhadores, alguns há já 20 anos que aguardavam 

a mobilidade intercarreiras, estão neste momento já nas carreiras para as quais adquiriram essas competências. Nós estamos a fazer 

essa progressão na mobilidade intercarreiras de dois em dois anos, vamos voltar a fazer no final de 2022. 

Dizer também que relativamente às alterações das exigências e das necessidades, o foco no investimento e no investidor, é preciso 

que se diga que a Câmara Municipal de Mirandela não tinha, a não ser o Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor, que 

neste momento está localizado na Associação Comercial e Industrial de Mirandela, não tinha nenhuma equipa que fizesse esse 

acolhimento, que agilizasse internamente todos os processos administrativos necessários ao licenciamento e portanto, esta é uma 

nova Equipa Multidisciplinar pequena, mas que vai ter com toda a certeza um impacto significativo na atuação da Câmara 

Municipal e no acolhimento aos empresários. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhais NELSON TEIXEIRA invocou o art.º 9.º e as alíneas a) e b), n.º 1 

do art.º 69.º do Código do Procedimento Administrativo, ausentando-se da Reunião não tendo por isso participado na votação do 

referido assunto. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 52 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Alteração do 

Modelo de Organização Interna dos Serviços do Município de Mirandela. 

Outros Assuntos de Interesse para o Município 

5 – Outros Assuntos de Interesse para o Município. 
 

---------- A Senhora Deputada Municipal LUÍSA DEIMÃOS (PSD) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Venho aqui para agradecer, também é preciso de em quando, para agradecer o apoio logístico que a Câmara Municipal de 

Mirandela deu à realização da Feira do Pão e do Azeite de Suçães, agradecer a presença daqueles que nos visitaram e daqueles que, 

de uma forma ou de outra, não puderam estar presentes, mas que se juntaram a nós. 



(Ata n.º 08/2021 de 20 de dezembro) 

Pág. 42 de 50 

A Feira foi noticiada, decorreu no dia 13 e 14 de novembro, foi um desafio após pandemia, felizmente tudo correu bem e quando 

nos juntamos todos conseguimos fazer alguma coisa. 

Agora, numa atitude um pouco mais triste, gostava que Suçães, não vim falar de Suçães só pela Feira, gostava de ver a Freguesia 

de Suçães inscrita com alguma obra, porque passaram quatro anos, é uma Freguesia que tem quatro aldeias com enormes 

necessidades e continua sem ver inscrita uma obra que seja. Os Eixes têm ruas onde as pessoas têm de andar por ruas em terra 

batida. Foi noticiado, aliás, foi divulgado na rádio, a rua continua sem qualquer verba atribuída, apesar de ter pedido, antes da 

notícia da rádio, um subsídio que não foi atribuído. 

Não há obras na Freguesia de Suçães, a população dos Eixes continua também a pagar saneamento, tendo saneamento, mas não 

tendo uma ETAR, nada está projetado. Os depósitos da água em Suçães e em Pai Torto, por mais que já tenham sido referidos, 

continuam com mais problemas porque vão-se degradando de ano para ano. 

A Senhora Presidente tantas vezes diz que gosta muito de Suçães, gostava que começasse também a olhar um bocadinho para as 

necessidades das pessoas da nossa Freguesia. 

Feliz Natal, boas festas para toda a gente. 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal RITA MESSIAS (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Em primeiro lugar quero felicitar a Mesa pela sua eleição e em particular o Senhor Presidente Dr. Francisco Esteves dando-lhe as 

boas-vindas e desejando-lhe votos de excelente trabalho para todo o mandato. Dou também os parabéns a todos os eleitos e as 

boas-vindas nomeadamente, aos que estão aqui pela primeira vez, desejando a todos um trabalho profícuo em prol dos interesses de 

Mirandela e do bem comum. Agradeço ainda a todos os que passaram por esta Assembleia e que deram o seu precioso contributo 

para o desenvolvimento do concelho. 

Quero também deixar aqui um cumprimento muito especial à Senhora Presidente e respetivo Executivo, pelo excelente trabalho 

que desenvolveram ao longo do desafiante mandato anterior, ninguém tem dúvida da difícil situação que é governar uma Câmara 

pela primeira vez, ao fim de mais de 40 anos em que foi governada por outras forças partidárias e ao mesmo tempo o mandato ter 

sido atravessado por uma crise sanitária com reflexos económicos e sociais, sem paralelo na história da democracia em Portugal, 

ainda assim, os mirandelenses não tiveram dúvidas em reconhecer o excelente trabalho realizado, dando-lhes uma vitória 

expressiva, com um aumento substancial dos votos em relação ao mandato anterior. 

Muitos parabéns então à Senhora Presidente e a toda a sua equipa que a acompanha, esta vitória é uma prova da capacidade que 

demonstrou para governar os destinos deste concelho e também do potencial que lhe reconhecem para continuar a promover o seu 

desenvolvimento. Este reconhecimento não fica apenas ao nível do concelho, mas também fora dele e por pessoas especialistas e 

com competências para avaliar o trabalho realizado, temos como exemplo deste reconhecimento, o facto do Município de 

Mirandela ter sido distinguido com o prémio “Viver em Igualdade 2020-2021”, no âmbito da iniciativa promovida pela Comissão 

para a Cidadania e Igualdade de Género, sendo reconhecido como um dos melhores Municípios para viver em igualdade. 

Infelizmente ainda há um certo estereótipo em algumas mentes, que espero que sejam poucas, ou cada vez menos, associado ao 

facto de que em Trás-os-Montes ou no interior estamos atrasados e temos menos valor. Está na hora de acabarmos com estes 

estereótipos e a Senhora Presidente para além de ser e viver no interior e também ser mulher, tem demonstrado, tal como muitas 

outras pessoas que cá vivem, que esse estereótipo é apenas um mito urbano, pois não corresponde à realidade, muito pelo contrário, 

nós somos pessoas de valor e capazes de transformar fraquezas em oportunidades, ultrapassar obstáculos e demonstrar resiliência, 

coragem e competência. 

Só a título de exemplo, queria partilhar aqui com todos vós, o orgulho que eu senti, quando numa aula num curso de mestrado que 

estou a frequentar na Universidade do Porto, o docente e investigador especialista em desenvolvimento dos recursos humanos, nos 

ter apresentado o Manual de Acolhimento da Câmara Municipal de Mirandela, com data de abril de 2018, como um excelente 

exemplo de um Manual de Acolhimento bem feito, é um pequeno exemplo, mas que me encheu de orgulho, muitos outros vos 

poderia apresentar, mas para não me alongar mais deixo este como inspiração e apresento os meus votos de continuação de 

excelente trabalho. 

Estou certe que este Executivo saberá colocar Mirandela num patamar de excelência, digno de ser uma referência a nível nacional 

em vários domínios. Muito ainda há para fazer, mas o caminho faz-se caminhando. 

Da minha parte estou grata pelo convite que me foi feito para integrar mais uma vez este Órgão Municipal e estou aqui também 

para dar o meu melhor e com o esforço de todos ao lado do Executivo, estou certa que este será um mandato próspero para o 

concelho. 

Desejo a todos um Feliz Natal, com proteção e segurança. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Um dos assuntos que já foi aqui falado pelo Senhor Deputado Carlos Pires mas ficou a meio, eu fiquei estupefacto quando recebi 

um e-mail referente às fogueiras de Natal que era necessário tirar uma licença. Quando foi a Assembleia de dezembro de 2020, que 

foi a primeira vez que essa situação aconteceu, eu manifestei o meu desagrado e a Senhora Presidente disse que estávamos isentos 

da taxa, o facto é que fomos ao GAM para tirar a licença e a licença só nos foi concedida após o pagamento de dez euros, no caso 

da Freguesia de Frechas são três aldeias, são 30 €. 

Depois na Assembleia de fevereiro de 2021, na página 6 da Ata, foi dito pela Senhora Presidente: “Em Reunião de Câmara do dia 

18 de fevereiro de 2021, foi aprovada a isenção das taxas das fogueiras de Natal” e inclusivamente até me disse que podia receber o 

reembolso na totalidade, mas eu não tive a preocupação de ir pedir o reembolso por 30 € perdia lá uma manhã e ficava mais caro. 
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Eu pensei que na Reunião de Câmara onde tinha sido aprovada essa isenção, essa isenção era vitalícia, mas pelo que me parece é 

anual. 

Pegando no lema da sua campanha, “Pela nossa terra”, eu pergunto, o Cachão não pertence à sua terra?! Como é que alguém, um 

Executivo pode andar um mês a ouvir falar na comunicação social, andou nas horas da amargura na comunicação social a igreja do 

Cachão e não vi ninguém, mas ninguém do Executivo dar um passo em frente para resolver esse problema. Esse problema hoje, 

como já é conhecido está resolvido, está resolvido o acordo, não está pago. 

Eu na qualidade de Presidente de Junta, apelava ao bom senso do Executivo e em particular à Senhora Presidente, que “abrisse um 

bocadinho os cordões à bolsa” como se costuma dizer e que nos ajudasse a suportar essa despesa, que já foi decidida a forma de 

pagamento, mas agora temos de encontrar uma solução para arranjar o dinheiro. 

A Senhora Presidente já tem dito aqui várias vezes que existem várias dívidas dos anteriores executivos, esta também é uma dívida 

de anteriores Executivos e com a ajuda de todos esta situação podia ser ultrapassada, isto é a módica quantia de 16.437,00 €, a 

Junta de Freguesia e os Salesianos já deram o primeiro pagamento na quinta-feira e agora ficam por pagar 14.000,00 €. 

Gostava de ouvir aqui uma palavra sobre esta matéria, é evidente que terá de ser formalizado um pedido pela Junta Fabriqueira do 

Cachão e posteriormente levar à Reunião de Câmara para ser aprovado ou não, mas gostava que se pronunciasse aqui na 

Assembleia sobre a sua disponibilidade ou boa vontade que tem de ajudar. 

Um Feliz e Santo Natal a todos. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

A minha primeira intervenção tem a ver com o ata concursal que o anterior Executivo do PSD, em que houve trabalhadores da 

Câmara Municipal, que entraram para a Câmara Municipal e que agora o Tribunal vem declarar nulo, já discutimos isso numa 

Assembleia Municipal., é que agora o Tribunal até já disse que não pode haver recurso, e a nossa preocupação, como sempre, tem a 

ver com esses trabalhadores. 

Eu gostava que a Senhora Presidente nos pudesse elucidar sobre esta questão que é exatamente, como esse ato foi anulado o que é 

que pretende fazer este Executivo em relação a estes trabalhadores que estão nesta situação, em que o seu ato concursal ficou 

anulado, portanto, neste preciso momento e a cumprirmos a lei em vigor, não são trabalhadores da Câmara Municipal. 

Eu gostava de saber o que é que este Executivo tem para prometer a esses trabalhadores e é um número razoável de pessoas e 

também gostava de saber o que é que vai surgir sobre isto, queríamos perceber se estes trabalhadores vão ser integrados, se vai 

haver um outro ato concursal, se não vão perder direitos? Gostaríamos de ouvir da sua parte, qual é a intenção que este Executivo 

tem sobre estas pessoas que estão nesta situação, porque o PSD no anterior Executivo fez um concurso que não é válido, isto 

demonstra aquilo que estava aqui em causa e gostaríamos de saber da parte qual é a preocupação e qual é a ideia que a Câmara 

Municipal tem para estas pessoas. 

O segundo ponto tem a ver com a questão que a Senhora Presidente falou há pouco sobre a habitação, a Senhora Presidente falou 

que iam abrir Avisos para a reabilitação e a construção de novos edificados de habitação e então, a CDU vem aqui à Assembleia 

Municipal apresentar uma Recomendação que tem como título a reabilitação do centro histórico de Mirandela: 

 

Recomendação 

"Pela reabilitação do Centro Histórico de Mirandela" 

 

“A degradação do edificado no Centro Histórico de Mirandela é uma evidência já identificada pelo próprio município. São 

inúmeras as ruas com prédios devolutos, degradados ou mesmo em ruina, que prejudicam a imagem da zona histórica, e que 

prejudicam diretamente aqueles que vivem ou trabalham nas suas imediações, correspondendo a um perigo permanente associado a 

derrocadas, incêndios ou infestações. 

Considerando que estão em vigor um conjunto de incentivos fiscais, administrativos e financeiros promovido pelo município, a par 

de outras medidas como a majoração do IMI aplicado a prédios devolutos, degradados ou em ruina. 

Considerando que desde que estas medidas entraram em vigor o número de reabilitações ou melhoramentos de prédios no Centro 

Histórico de Mirandela foi residual, mantendo-se um número elevado de prédios degradados, devolutos ou em ruina; 

Considerando que o mercado de arrendamento em Mirandela é insuficiente para a procura; Considerando tratar-se de propriedade 

privada e de interesse privado protegido por lei; 

Considerando que o Município de Mirandela já recenseou o edificado nestas condições e os seus proprietários. 

A Assembleia Municipal de Mirandela reunida no dia 20 de dezembro de 2021, delibera recomendar à Câmara Municipal de 

Mirandela que: 

1. Avalie a criação de novos benefícios que possam ser disponibilizados a estes proprietários, com o intuito de promover a 

reabilitação de prédios degradados, devolutos ou em ruína. E que incentivem o aumento do mercado arrendamento a preços 

justos; 

2. Sensibilize estes proprietários sobre os vários apoios associados à reabilitação do seu edificado, procurando inventariar os 

fundamentos que os impede de avançar com a reabilitação ou venda do edificado; 

3. Simplifique o processo burocrático associado aos projetos de reabilitação urbana, disponibilizando os serviços da Câmara 

Municipal e os seus quadros técnicos para apoiar os proprietários no decorrer de todo o processo.” 
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DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, recomendar à Câmara Municipal de 

Mirandela que: 

1. Avalie a criação de novos benefícios que possam ser disponibilizados a estes proprietários, 

com o intuito de promover a reabilitação de prédios degradados, devolutos ou em ruína. E 

que incentivem o aumento do mercado arrendamento a preços justos; 

2. Sensibilize estes proprietários sobre os vários apoios associados à reabilitação do seu 

edificado, procurando inventariar os fundamentos que os impede de avançar com a 

reabilitação ou venda do edificado; 

3. Simplifique o processo burocrático associado aos projetos de reabilitação urbana, 

disponibilizando os serviços da Câmara Municipal e os seus quadros técnicos para apoiar os 

proprietários no decorrer de todo o processo. 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal MATILDE MACHADO (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Coragem é aquilo que precisamos para nos levantarmos e falar, e é também aquilo que precisamos para nos sentarmos e ouvir. 

Só com a nossa participação ativa, o nosso voto e a nossa voz, a política será mais parecida com aquilo que todos desejamos que 

ela seja, unificadora e agregadora de valor. 

A política é a grande oportunidade de usar o: Saber- Ser, Saber - Estar, Saber fazer é a energia viva para realizar objetivos coletivos 

e promover “bens-públicos” que a atividade privada não pode nem consegue fornecer. 

Escolher a política para trabalhar e não apenas para se mostrar é aquilo que anseio para esta nova Assembleia Municipal que num 

todo faz parte das soluções, do desenvolvimento e do futuro do concelho de Mirandela. 

Elogio todos os presentes e eleitos que na sua atividade politica e civil atuam para influenciar a ação concreta e desenvolver 

projetos que melhorem a vida das pessoas. 

Todos estamos incluídos e comprometidos a fazer mais e melhor, porque incluir significa lutar por uma escola que abraça, porque 

incluir significa lutar para dar voz a todos, porque incluir significa lutar para proteger os mais vulneráveis. 

Esta é a nossa verdadeira missão, que com honra digo, é tudo o que o dinheiro não compra! 

Feliz Natal.” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Queria-vos falar de dois casos concretos e nem de propósito a intervenção da Senhora Deputada Rita Messias, quando disse que de 

facto era um mito urbano pensar-se que vivemos ainda numa atrasada, foi mais ou menos isso que queria dizer, eu gostaria de não 

acreditar nisso, mas vejo-me forçado a pensar que não é um mito, continua a ser real, infelizmente. 

Os dois casos que eu quero citar têm a ver com a saúde, duas situações que aconteceram em São Pedro Velho, uma aconteceu há 

cerca de um ano e a outra aconteceu há cerca de um mês, há cerca de um ano uma senhora com quase 90 anos, teve um problema 

na garganta, por causa de uma espinha, chamou a ambulância, veio ao Hospital de Mirandela, fez triagem, esperou uma, duas, três 

horas, quando foi atendida pelo médico o mesmo disse que não havia condições para lhe retirar a espinha, foi a Vila Real na 

ambulância, novamente o mesmo processo e a mesma resposta, não há condições para retirar a espinha, foi para o Porto de 

ambulância, foi atendida ao fim de 15 minutos e voltou para São Pedro Velho, fez cerca de 400 quilómetros para retirar uma 

espinha. 

O segundo caso foi há cerca de um mês, a senhora ligou-me muito aflita a perguntar se eu a podia levar ao hospital, eu não estava, 

chamou um táxi, não quis chamar a ambulância pensando que o táxi seria mais rápido, precisamente com a mesma situação, 

pensando ela que seria uma espinha na garganta, foi ao Hospital de Mirandela, chegou cerca das 13.30 horas, foi atendida às 17.00 

horas e dizem-lhe que não havia condições para retirar a espinha, pensando ela que era uma espinha, foi para o Porto, no Porto 

chegou lá, foi atendida e verificaram que afinal não tinha nada, era só uma dor na garganta mas ela assustada decidiu ir ao hospital, 

voltou para São Pedro Velho, ou seja, nestes dois casos tiveram de fazer 400 quilómetros para retirar uma espinha, eu acho que o 

mito urbano em relação à nossa região, ainda se mantem em muitas situações, principalmente na saúde acho que isto é lamentável. 

Eu sei que estes casos acontecem diariamente, mas ninguém faz nada, eu acho isto lamentável, esta é uma de muitas situações que 

acontecem no dia-a-dia em Trás-os-Montes. 

Outra situação que eu vos queria falar, há dias olhei com mais atenção para a fatura da água, verifiquei que os primeiros cinco 

metros penso que são a 0,45 €, depois de cinco a dez metros o valor é de 0,90 € e acima dos dez metros eu não sei precisar, 1,40 € 

aproximadamente. Eu penso que o objetivo é haver poupança na água, para as pessoas terem alguma atenção e não gastarem muita 

água, no entanto, parece-me injusto uma família com três, quatro ou cinco filhos, esses agregados familiares obrigatoriamente 

gastam mais água e são penalizados por isso, mas são obrigados a gastar mais água, eu penso que não deveriam ser penalizados 

pelo facto de gastarem mais água nestes casos, eu sei que isto em termos de logística é quase impossível de resolver, mas parece-

me um contrassenso. 

Lembrei-me também que foi aprovado aqui nesta Assembleia Municipal as transmissões online das Assembleias, não sei em que 

ponto é que isso está, não sei se será para manter, se desistiram da ideia. 

Outra situação, que penso que nos envergonha a todos, são as casas junto ao Lidl, penso que é uma situação que se vai arrastando, 

eu sei que a culpa não é de ninguém, é de todos, não sei muito bem precisar de quem é, por um lado temos a lei, temos a justiça, 

temos os tribunais e depois do outro lado temos a ética e por vezes quem pode tomar decisões, tomar decisões eticamente corretas 

por vezes é o mais certo. 
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Outro assunto que eu falei aqui no último mandato por diversas, tem mais a ver com as Juntas, com os Presidentes de Junta que 

têm, eu sei porque também tive esse problema por diversas vezes, tem a ver com os entulhos, penso que esse problema ainda não 

estará resolvido, numa obra por mais pequena que seja há telhas, há entulho, há cimento, não há um local nas Juntas para despejar 

esse tipo de material, as pessoas veem-se “obrigadas” a despejá-lo nos caminhos, ou a despejar num terreno da Junta, que é ilegal e 

depois vem a GNR a “ameaçar-nos”, aconteceu-me a uma semana de terminar o mandato. 

Eu penso que deveria haver aqui uma autorização às Juntas de Freguesia para terem um terreno onde pudessem recolher esse tipo 

de materiais e depois alguém passar e recolher, a Resíduos, não sei se é possível, não sei se logisticamente será complicado, mas 

ver os caminhos cheios de entulho não é muito agradável. 

Bom Natal para todos. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Naquilo que compete à Mesa em resposta à sua intervenção, dizer-lhe que a previsão das Sessões da Assembleia Municipal virem a 

ser transmitidas via online, é matéria que neste momento está a ser trabalhada no âmbito da Comissão Permanente e já está 

agendada uma Reunião com esse ponto na Ordem de Trabalhos, para que definitivamente se possa arrancar com as transmissões 

online. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal MÁRIO VILARINHO (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

“Não queria ir embora sem também deixar o meu agradecimento público a todos os profissionais de saúde, agradeço desde 

já a referência da Senhora Presidente, que após 20 meses de pandemia estoicamente se bateram e ainda batem nos seus 

serviços, além da exaustão pela falta de férias e de turnos intermináveis. 

Só para contextualizar o esforço, referir que este ano nos primeiros 10 meses já foram realizados 18,5 milhões de horas 

extraordinárias, horas roubadas às suas famílias para ninguém ficar sozinho, é esta a realidade que se vive nos Hospitais e Centros 

de Saúde de Portugal e de Mirandela também, que muito nos orgulha, apesar das limitações, estamos convictos que temos 

cumprido com os nossos deveres, ultrapassando até o exigível. 

Já houve aqui o agradecimento pessoal aos nossos Membros da Assembleia que exercem nessa área, aos médicos Francisco 

Esteves, Diana Costa e José Mesquita, que tive e tenho o gosto de ter privado profissionalmente com eles em diversos contextos e 

comprovar que são uma mais-valia para o nosso concelho, queria acrescentar também nesta lista o enfermeiro Carlos Ventura que 

está na linha da frente, no Serviço de Urgência do Hospital de Mirandela, ao técnico superior de análises clinicas Rui Pacheco que 

validou e valida milhares de testes Covid-19, e ao enfermeiro Luís Soares no pré-hospitalar em Mirandela. 

Agradecer também aos Bombeiros e às forças de segurança pública que são os primeiros a chegar. 

Aos eleitos dos órgãos do poder local, Presidentes de Junta que verdadeiramente conheciam e conhecem os seus eleitores, que 

estavam e estão presentes para o que fosse e que seja possível, identificando as situações que necessitam de apoio, contando 

também sempre com o apoio da Ação Social local. 

À Proteção Civil que esteve sempre presente e não falhou em momento algum. 

Aos Professores que tiveram que se adaptar e reinventar o Ensino para não deixar as nossas crianças ainda mais isoladas, aos 

trabalhadores dos mais diversos sectores que não puderam parar, apesar do medo do desconhecido, foram verdadeiros heróis. 

Aos militares, que na figura do Senhor Almirante personificou o verdadeiro valor das forças armadas, no apoio e condução das 

tarefas essenciais, conduzindo sem ruído a vacinação da população portuguesa, e aqui puxar dos galões da Classe de Enfermagem 

que executou e executa um trabalho inestimável, incansável, vacinando em 9 meses mais de 85% da população, sendo o nosso 

pequeno país à beira mar plantado, um exemplo a nível mundial. 

E é graças a essa vacinação que neste momento podemos não evitar a propagação do vírus, mas evitamos formas mais graves de 

doença, como podemos verificar nos relatórios diários da DGS ao nível de internamento em enfermaria e em UCI. 

Mas isto só foi possível, porque tivemos uma população que soube ser responsável, e apesar de sofrer com este privar de liberdade, 

além do isolamento que tivemos que suportar e mantermo-nos afastados os nossos entes mais queridos, soubemos estar à altura 

desta nação valente, que por mares nunca dantes navegados avançou pelo desconhecido. O meu muito obrigado a todos. 

Desejar a todos umas boas Festas em segurança.” 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal RITA MESSIAS (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Só para esclarecer, já que o Senhor Deputado Carlos Pires falou aqui no meu nome e só para esclarecer aquilo que eu disse, o que 

eu disse foi que realmente há um estereótipo em relação às pessoas de Trás-os-Montes, infelizmente esse estereótipo tem-nos 

condicionado e muitas vezes até somos mesmo nós que assumimos esse estereótipo, o que muitas vezes condiciona e traz 

consequências negativas para o desenvolvimento da região. Efetivamente o que eu quis dizer, é que não há diferença pelo facto de 

nós vivermos em Trás-os-Montes, que somos menos valiosos do que os que os que vivem no litoral, foi isso que eu quis dizer, que 

isso é que é um mito urbano, porque realmente nós não somos menos competentes, nem temos menos valor que isso. 

Infelizmente em termos de território temos de facto muitos atrasos e até acredito, que em parte, é provocado por este estereótipo, 

que acaba por nos prejudicar muito e portanto, termos consciência dele e termos consciência de que não o devemos assumir e que 

devemos de facto lutar para que as coisas mudem e provar que realmente também somo capazes de trazer desenvolvimento, acho 

que é uma responsabilidade de todos nós. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 
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Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradeço antes de mais as questões que foram levantadas, agora que estamos na fase final da nossa Assembleia Municipal e só 

queria, relativamente ao Ponto anterior, da votação da Recomendação, perceber que a Câmara Municipal vai fazer os projetos para 

os privados? Houve essa questão que eu gostaria depois de ver esclarecida no texto da Recomendação, porque isso não é possível, a 

Câmara Municipal ou os Técnicos da Câmara Municipal. Nós temos um Gabinete de Apoio à Reabilitação Urbana, como todos 

sabem está a funcionar há dois anos e tem sido feito um esforço no trabalho da identificação dos proprietários, muitos deles são 

heranças, com dificuldade de contacto com os seus proprietários e também a situação da venda e da reabilitação, é um trabalho que 

vai exigir muito esforço, muita dedicação, ou para aquisição por parte do Município para reabilitar, ou a obrigatoriedade por via 

dos impostos que são pagos levarem e estimularem à sua venda ou à sua própria reabilitação. 

Um dos condicionamentos é sempre o estacionamento, ou seja, a Câmara Municipal no seu regulamento tem a exigência de 

estacionamento próprio e muitas vezes o número de fogos propostos na reabilitação é superior para a capacidade de 

estacionamento. Esse é um assunto que está a ser acompanhado pela Divisão de Obras Municipais e Urbanismo. 

Quanto à intervenção da Senhora Deputada Luísa Deimãos, agradecer a organização da Junta de Freguesia de Suçães da Feira do 

Pão e do Azeite de Suçães, como sabe neste momento o Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia e também a Divisão de 

Ambiente e Serviços Operacionais, dependem do Senhor Vereador Vitor Correia e através dele vamos designadamente apontar as 

prioridades que são para cada Junta de Freguesia tal como nos vinculamos na reunião que houve com todos os Senhores 

Presidentes, no sentido de atribuirmos prioridades e projetos de execução a algumas situações importantes de resolução. 

Relativamente às ruas, está precisamente na rubrica arruamentos, verbas específicas para as aldeias, a rua que faz referência no 

Eixes é uma rua que precisa de infraestruturas e tem um declive bastante acentuado, precisará obviamente de um projeto de 

execução. Quanto aos depósitos de água, houve um procedimento para a limpeza dos vários depósitos de água dispersos no 

concelho, mas todos estes assuntos relacionados com cada Junta e União de Freguesia vão ser abordados especificamente com cada 

um de vós para fazermos um planeamento o mais correto possível. 

Também é bom que se diga que apesar deste Orçamento para 2022, segundo as orientações da DGAL, fazer contas áquilo que foi o 

Orçamento para 2021, as Juntas de Freguesia vão ter no seu Orçamento de Estado um aumento de 10 %, e a Câmara Municipal vai 

ter praticamente uma diminuição de 8,9 %, pelo menos o Orçamento de Estado que estava previsto para aprovar, que entretanto 

fruto da queda do Governo, não foi aprovado. 

Neste momento nós nos primeiros meses, até à aprovação do Orçamento de Estado, vamos funcionar segundo os valores de 2021, 

mas sabemos que se os valores constantes naquilo que eram os mapas previsionais da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses forem uma realidade, vamos ter que conviver com um decréscimo do Orçamento e fazer uma Revisão Orçamental. 

Relativamente à intervenção da Senhora Deputada Rita Messias, é sempre um gosto ouvi-la e fazer aqui algumas reflexões sobre 

aquilo que é a governança e também aquilo que nos orgulha a todos, que é o Município que recebeu um prémio “Viver em 

Igualdade”, por boas práticas nesta matéria e também somos o Município Amigo do Desporto, reconhecido ao longo dos últimos 

anos. 

A resiliência, a coragem, a competência, são caraterísticas dos transmontanos e em relação ao Manual de Acolhimento, dizer que 

este Manual é distribuído a todos os trabalhadores que através dos contratos Emprego Inserção vêm trabalhar com o Município de 

Mirandela e, portanto, tal como as regras no âmbito da pandemia Covid-19, é feito sempre o acolhimento a todos aqueles que vêm 

trabalhar connosco. 

Concordo inteiramente que o caminho se faz caminhando e vamos dar certamente todos o nosso melhor, todos somos poucos 

nestes grandes líderes regionais, que somos todos os líderes políticos locais de Mirandela. 

Quanto à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frechas José Carlos Teixeira, dizer que o procedimento das 

fogueiras de Natal é feito todos os anos, há um Edital que é subscrito através do Serviço Municipal de Proteção Civil e do Gabinete 

Técnico Florestal, esse Edital é afixado e todos os Senhores Presidentes de Junta ou quem requeira a realização da fogueira tem que 

pedir a isenção das taxas, segundo percebi, ainda não foram pagas as taxas do ano transato, vamos verificar onde é que está este 

processo na Câmara Municipal. 

Relativamente à igreja do Cachão, é bom que se conte a história toda e a história toda é que é um problema muito maior do que 

aquela questão que nos colocou agora, como é que um Executivo passado um mês que esteve na agenda mediática não se envolveu 

na solução? Esse problema é transversal a muitas Juntas de Freguesia que estão aqui, ou a algumas Juntas de Freguesia, há cerca de 

10 anos no Cachão ou em Mirandela juntaram-se algumas pessoas, responsáveis políticos, à data o Dr. José Silvano era o 

Presidente da Câmara, o Senhor Padre Abel, isto foram as conclusões a que a Comissão Fabriqueira com quem tenho falado e que 

tem a dívida no Tribunal me foi dando nota, pelo acompanhamento que fomos fazendo à situação. 

Passados 10 anos houve um Título Executivo, porque a Comissão Fabriqueira não pagou uma dívida que tinha com o arquiteto e 

reparem, foi mandado fazer um projeto da igreja, que a população não queria porque o armazém que foi cedido pelo Complexo 

onde funciona a igreja há décadas, 30 ou 40 anos, era aquele local de culto que as pessoas queriam manter, mas depois de uma 

reunião decidiram pedir a opinião a um arquiteto conhecido de todos, um projeto para execução de uma nova igreja num outro 

local. 

Julgo que, segundo me foi dado a conhecer, não era pretensão da população, nem o projeto, nem a igreja, julgo que sem 

orçamentos foi cobrado um valor acima dos 10 mil euros, que agora são 30 mil euros com juros de há 10 anos a esta parte e 

portanto, houve um Título Executivo e a Solicitadora de Execução foi fechar a igreja, ou seja, era um problema da Comissão 

Fabriqueira, do Presidente da Comissão Fabriqueira, o Senhor Padre e portanto, a Câmara Municipal até certo ponto, não tinha que 

se imiscuir em assuntos da Diocese, ou assuntos que digam respeito ao Senhor Padre e às decisões que foram tomadas, ou seja, isso 

quer dizer que nem a Diocese vem-nos perguntar a nós se temos dívidas e se precisamos de ajuda para pagar, nem a Câmara 

Municipal à partida, não teve qualquer influência nessa situação, até porque não consta dos processos em Tribunal que há pouco 

falávamos relativamente à igreja do Cachão. 

Nós, enquanto Executivo temos que ter a responsabilidade de deixar os processos decorrer de acordo que são os titulares dos 

próprios processos e se houver algum contacto dos próprios titulares, então ai sim, tomar decisões internas de apoio e de ajuda à 
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resolução de situações. Nunca fomos contactados pelo Senhor Presidente da Comissão Fabriqueira no sentido de apoiar uma 

resolução, houve alguns populares que me contactaram no sentido de, caso fosse necessário a Câmara Municipal estaria disposta a 

ajudar, sempre com aprovação na Reunião de Câmara de um apoio extraordinário que se justificará neste caso, sendo que o mais 

grave de tudo é, como é que se pede um projeto, como é que se faz um projeto, quais são os valores, quem fez, porque fez e porque 

fez. Isto sim, é preocupante, não é o facto deste Executivo não ter metido a “foice em seara alheia”, que é o caso, nós não tínhamos 

legitimidade institucional para ir perguntar o que é que aconteceu naquele local, porque todas as entidades têm essa autonomia, 

inclusivamente a Junta de Freguesia tem autonomia. Obviamente que estaríamos cá para resolver todas as situações e deve haver 

dentro em breve notícias que nós levaremos à Reunião de Câmara para resolver. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Jorge Humberto, em relação aos trabalhadores, de facto é um processo também com 12 

anos, é um processo de 2009, é uma decisão já após dois recursos no Tribunal, são neste momento 22 trabalhadores, o concurso 

decorreu em 2009, como todos sabem, em ano de eleições autárquicas e estranho é que hoje se acusem estes Executivos de 

eleitoralistas, mas puseram-se em causa vidas, trabalhos e até a própria situação da Câmara Municipal perante os funcionários 

trabalhadores. 

Relativamente a esta questão, a decisão chegou em 2019, 10 anos depois, houve um concurso de 28 trabalhadores, todos os 

trabalhadores que fizeram as provas específicas só passaram nas provas específicas e fizerem outro método de seleção, provas 

psicotécnicas, aqueles correspondentes ao número de vagas que havia para entrada no quadro de pessoal e foi considerado que a 

prova específica não foi válida, isso quer dizer que a Câmara Municipal está condenada, não podendo apresentar mais recursos, a 

notificar todas as pessoas que concorreram naqueles concursos e são várias referências, para repetirem a prova de acesso, a prova 

de acesso era de conhecimentos gerais em todas as referências, ou seja, várias as referências e temas literalmente diferentes, mas 

que foram feitas só com base em conhecimentos gerais. 

Neste momento vamos solicitar a uma entidade externa que faça a repetição da prova, todas as pessoas que passarem passam à fase 

seguinte, o problema estará se houver outros trabalhadores que passem e que ganhem o concurso, que pode eventualmente 

acontecer, face aos outros que estão desde 2009 no quadro da Câmara Municipal. 

É uma situação grave, especialmente para os trabalhadores, mas também para a Câmara Municipal, porque pode vir a ter encargos 

futuros e essencialmente para as famílias. É uma situação que estamos a acompanhar de perto, estamos a resolver, temos 90 dias 

para tramitar todo o procedimento, para iniciar o procedimento, o que está aqui em causa é a transparência e a legalidade de todo o 

processo. 

Em relação à intervenção do Senhora Deputada Matilde Machado, agradecer as palavras, fixei que a inclusão e incluir é tudo o que 

o dinheiro não compra, e por isso agradecer também a forma como se dirigiu. 

Quanto à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro Velho Carlos Pires em relação à saúde, são 

acontecimentos difíceis para todos nós, partilho das preocupações. Em relação aos escalões da água, nós também temos regras da 

ERSAR para cumprir e portanto, gastar mais água significa pagar mais água mais cara, agora durante o período de pandemia 

também notamos que o regresso dos filhos em casa, passarem mais tempo em casa, houve um consumo de água superior, mas a 

Câmara Municipal também paga a água às Águas do Norte e como sabe são faturas muito grandes. 

Relativamente à derrocada e à referência que fez às decisões eticamente corretas, o que é que é eticamente correto? Nós assistimos 

no anterior mandato a uma permuta de uma parcela de terreno da Sacor que levantou mil e uma questão relacionada com a 

autoridade que a Câmara tinha, ou a parcialidade que tinha relativamente à possibilidade de fazer uma permuta. Um acordo 

eventual e com base nos termos que está no processo judicial, não poderia ser efetivado sem que essa situação fosse de tal forma 

transparente, evidente e consensual entre todos, que acreditem, tudo o que consta do processo não seria possível explicar tudo 

aquilo que é responsabilidade. 

A Câmara Municipal terá que pagar se for responsabilidade da Câmara Municipal, a Câmara Municipal não terá que pagar por 

eventuais responsáveis, desde empreiteiros, construtores, engenheiros e arquitetos que fazem parte das Declarações de 

Responsabilidade, porque qualquer obra que se execute no nosso concelho e em todo o país, tem que ter Declarações de 

Responsabilidade e por isso, a única situação que os moradores fazem à Câmara Municipal, existem dois ou três processos, um 

deles é no TAF, outro é no Tribunal de Bragança, para os construtores, empreiteiros e todos aqueles que fazem parte do mesmo. É 

um processo que muito dificilmente conseguiremos esta tal questão eticamente correta, porque da parte dos Técnicos e eu à data 

não estava na Câmara Municipal e portanto, não conheço os trâmites que à data foram resolvidos executar-se, mas os Técnicos 

asseguram que a responsabilidade não é da Câmara Municipal. 

Relativamente ao centro de recolha de construções e demolições, a Câmara Municipal mapeou este projeto no Roteiro das 

Barragens, a Resíduos do Nordeste não faz tratamento, o local mais próximo é um local privado em Vila Flor e vamos tentar incluir 

nesta Candidatura um centro de recolha de construções e demolições, que é muito importante para o nosso concelho. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Mário Vilarinho, agradecer o trabalho de todos, todos os profissionais envolvidos na 

pandemia e partilhar com todos também as Boas Festas em segurança. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Em relação ao procedimento concursal, aquilo que eu lhe perguntei é se eles vão perder direitos, são 11 anos, se vão perder direitos 

e se realmente acontecer que percam direitos e que sejam penalizados pelo novo ato concursal, eu pergunto se a Câmara Municipal 

não poderá estar sujeita a processos judiciais de compensação? 

Desejo a todos Boas Festas e um Bom Ano. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Sim, neste momento essa questão não se coloca, mas depois do resultado das provas escritas e possivelmente a avaliação 

psicotécnica sim. 
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2.º Período de Intervenção do Público 

6 – Público - 2.º Período de Intervenção. 
 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Como não tive oportunidade de terminar a minha primeira intervenção, tento terminá-la agora, em que ponto de situação se 

encontra a sinalética do bairro Tua Sol e quando disse na última Assembleia Municipal que estava a ser estudada a situação, 

pergunto-lhe qual é o ponto da situação? Porque sabe que há ali cruzamentos extremamente perigosos e quem ali vive sabe. Há um 

cruzamento muito perigoso quando se vai para o Hospitel, deviam tomar medidas, a Câmara, a PSP, antes que aconteça ali algum 

acidente trágico. 

Senhora Presidente, tem de se começar a habituar em vez de dizer Rego de Vide, habituar-se a dizer Freguesia de Cobro, ou tem 

vergonha de o fazer, porque quem ali vive também tem o direito de ser respeitado. 

Na minha primeira intervenção coloquei-lhe a questão sobre a água, como lhe disse liguei 20 vezes para o GAM sem sucesso, 

ninguém me atendeu, nós em casa costumamos consumir água entre 9 e 11 m3 por mês, se eu ultrapassar este escalão 

automaticamente vão-me aumentar a fatura, pergunto-lhe, porque é que eu queria dar a contagem dia 13 e não me receberam a 

contagem, pergunto-lhe porque é que está o pessoal no GAM e não atendem o telefone. 

Continuação de Boas Festas. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora presidente, a razão da minha intervenção prende-se com a resposta que a Senhora Presidente deu ao Senhor Deputado 

Paulo Pinto e ao Senhor Deputado Carlos Pires, vou começar pela resposta que a Senhora Presidente deu ao Senhor Deputado 

Carlos Pires, quando disse o que era eticamente correto, sabe o que é que era eticamente correto Senhora Presidente? Era fazer o 

que fez a Câmara Municipal de Lisboa que numa situação exatamente igual à nossa, que em três meses resolveu a situação e as 

pessoas neste momento estão a ocupar as suas casas, isso é que era eticamente correto. 

Em relação à resposta que a Senhora Presidente deu ao Senhor Deputado Paulo Pinto, em que a Senhora Presidente disse assim: 

“O processo da derrocada está a decorrer e que não pode intervir sob pena de atrapalhar o processo”, tendo em atenção, como referi 

na minha primeira intervenção, que o LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil recomenda que se interdite tanto as 

habitações, como o acesso aos lotes n.º 46, 55, 57, 45, 53 47, veja a quantidade de munícipes que estão aqui a ser lesados, gostaria 

de lhe perguntar o seguinte: 

A Senhora Presidente está mais preocupada em não atrapalhar o processo que dura há oito anos e que por este andar é um processo 

sem fim, ou pelo contrário, quer resolver o problema tão grave dos seus munícipes, que foi para isso que a Senhora Presidente foi 

eleita. 

A Senhora Presidente continua a culpar o anterior Executivo, que podia primeiro ter resolvido a situação e depois ter apurado as 

responsabilidades. 

Senhora Presidente, os Executivos são eleitos para resolver os problemas, quer os deixados pelos anteriores Executivos, quer os 

problemas atuais. O que é que impede a Senhora Presidente de resolver a situação e apurar as responsabilidades depois? 

Um processo pode terminar a qualquer altura com um acordo e com isso lucrarem todos os intervenientes, incluindo o Município, a 

prova disso Senhora Presidente, é a proposta que fez em março aos proprietários e que depois dos proprietários aceitarem a 

Senhora retirou essa proposta. 

E já agora, a título de conclusão, tendo em atenção a resposta que deu da parte de manhã em relação ao inquérito interno aos 

Técnicos da Câmara Municipal, apenas para lhe dizer que se estiver à espera que o processo seja concluído, já não valerá a pena os 

responsáveis nessa altura estarão todos reformados. 

Um Bom Ano a todos e um Bom Natal. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradecer as questões, quanto à intervenção do Senhor Munícipe Manuel Brízido, vamos ter que abrir um novo procedimento 

concursal relativamente a esta sinalética e a outras, uma vez que depois da adjudicação o empreiteiro renunciou ao contrato e 

vamos abrir rapidamente um novo procedimento para a sinalética vertical do bairro Tua Sol e outras marcações de estradas em todo 

o concelho. 

Relativamente à Freguesia do Cobro e Rego de Vido, naturalmente é uma questão de hábito, eu falo sempre na Freguesia de Rego 

de Vide, peço-lhe imensa desculpa, não é desprimor para o Cobro, a Freguesia denomina-se Cobro mas tem duas aldeias, o Cobro e 

o Rego de Vide, é uma questão de hábito que não é falta de respeito, bem pelo contrário, são duas aldeias que fazem parte do nosso 

concelho e que eu respeito as duas. 

Quanto à contagem da água, pode fazer o registo também online e em relação aos consumos, depende dos consumos que são 

efetuados durante o mês. 

Quanto à intervenção do Senhor Munícipe Rui Neves, eu entendo bem todas as questões que foram levantadas, a questão que se 

refere da Câmara Municipal de Lisboa, foi uma obra que foi feita ao abrigo do Estado de Necessidade e Emergência, que são obras 

que logo após uma emergência a Câmara Municipal pode, no âmbito das suas competências, resolver a situação sendo que depois 
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apuram-se as responsabilidades. Caso a responsabilidade não fosse da Câmara Municipal, tinha de abrir um processo judicial a 

todos os construtores. 

Entendo que os únicos que estão a ser prejudicados até este momento são obviamente os moradores, mas a Câmara também tem 

tido este processo ao longo dos últimos oito anos e se o Senhor Munícipe Rui Neves fala sempre em mim, já agora permita-me que 

lhe diga, eu não estava na Câmara Municipal quando foi feito o loteamento, eu discordo em absoluto, como já disse aqui várias 

vezes, dos loteamentos que foram feitos em zonas onde não é possível construir, por isso é que defendemos um Plano de 

Urbanização, não acompanhei as obras, não conheço os Termos de Responsabilidade, obviamente que a responsabilidade é deste 

Executivo, porque houve uma derrocada, numa zona da nossa cidade e a todos nós é constrangedor ver aquele local, a todos nós. 

Agora, quando eu falo em não atrapalhar o processo, é que também é de certa forma injusto serem todos os munícipes deste 

concelho a pagar algo, das quais das responsabilidade não são da própria Câmara Municipal e por isso, sendo uma responsabilidade 

de um empreiteiro, ou de um construtor, ou de alguém que fez os cálculos dos projetos, sinceramente não deve ser a Câmara a 

suportar os custos que são elevados, como todos sabem, não estamos a falar em 100 ou 200 mil euros, estamos a falar de uma 

indeminização que à data já estava em 1,2 milhões de euros, por danos morais, privação do uso de casa, privação de uso de viatura. 

Aquilo que eu digo relativamente a este caso e este caso é um caso mediático e que é transformado num caso social também, 

porque estão a ser prejudicados. Eu não culpo o anterior Executivo, ou seja, à data teria havido outras situações, porque repare, 

segundo dizem e estas situações são sempre muito difíceis de avaliar politicamente, estamos numa Assembleia Municipal e 

estamos a falar de um problema judicial, que está a ser discutido entre Peritos, um Perito da Câmara, outro Perito nomeado pelo 

Tribunal e outro Perito nomeado pelos moradores e mesmo esses Peritos não conseguem, ou foi designada outra peritagem, 

discordam daquilo que está a acontecer naquele local. 

Eu não sou técnica da área, eu entendo que queira encontrar um responsável e que o responsável neste momento sou eu e que faça 

disto um problema entre mim e os moradores, o problema não é entre mim e os moradores, o problema é um problema que o muro 

caiu, se o muro estava bem construído, se estava bem calculado, se os fiscais foram lá ou não foram lá? Repare, entendo 

perfeitamente a situação das famílias, entendo perfeitamente tudo isso, agora, avaliar danos morais, pagar indeminizações, todos 

nós que estamos nesta sala se calhar avaliamos de forma diferente o que está ali e quem viveu aquilo e os Técnicos da Câmara 

Municipal confirmam que não há qualquer responsabilidade da Câmara Municipal e temos outros locais em que os muros estão 

construídos e que não são, sob o ponto de vista da engenharia civil, acautelada a sua rigidez e o escoamento de águas, a verdade é 

que acabou por acontecer aquilo que muitos consideravam inevitável, que os muros não tinham segurança suficiente para aguentar 

o peso da água dos logradouros. 

É isto um problema difícil e que os moradores persistem em manter de que nesta situação a culpa é minha, a culpa é minha por ser 

Presidente da Câmara, mas eu não tive qualquer intervenção na derrocada, não estava cá quando foi aprovado o loteamento, não fui 

eu que loteei, não fui eu que projetei, não foram Técnicos da Câmara Municipal que fizeram isso, foram Técnicos privados, o 

construtor é privado, os cálculos foram feitos por eles e portanto, se a responsabilidade é da Câmara, alguém, uma instituição, o 

Tribunal tem que dizer que a responsabilidade é da Câmara Municipal, para que os nossos impostos em vez de serem veiculados 

para o melhoramento da estrada da Torre de Dona Chama, sejam para pagar indeminização aos moradores. Não sou eu que vou 

decidir isso. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu não posso deixar de responder porque a Senhora Presidente diz que eu tenho alguma coisa contra a Senhora Presidente, eu não 

tenho nada contra a Senhora Presidente, o que não gosto é que se omitam determinado tipo de situações, a única pessoa que diz que 

a responsabilidade não é da Câmara Municipal são os Técnicos da Câmara. 

A Senhora Presidente sabe que houve uma Providência Cautelar e que a Câmara foi condenada por omissão do dever de 

fiscalização e violação das normas urbanísticas. Todas as Faculdades, ainda agora houve em novembro, como já referi, houve uma 

audiência na qual o Perito nomeado pelo Tribunal disse que as obras não foram concluídas conforme estipulou a sentença, a 

Senhora sabe muito bem disso. O Perito dos particulares referiu o mesmo, isto é verdade, pode ter a certeza do que estou a dizer e 

posso-lhe provar isso. O engenheiro do Município Eng. José Necho na própria audiência disse que não era verdade que não tinham 

cumprido, o Eng.º Rui Fernandes diz que na verdade as casas estão seguras e em função do que disse o Eng.º Rui Fernandes o 

Tribunal decidiu nomear uma perícia colegial, mas sabe porque é que decidiu? Porque o Perito nomeado pelo Tribunal disse que as 

obras não foram cumpridas por parte da Câmara, mas não sabia que obras têm de ser feitas, porque as obras provisórias a serem 

feitas seriam caras, quase seriam as obras definitivas e foi por isso que o Tribunal decidiu uma perícia colegial para decidir que 

obras a Câmara têm de fazer, não é que a sentença foi cumprida pela Câmara. 

Se a Senhora Presidente tem dúvidas disso, eu amanhã vou lá e provo-lhe que tudo o que estou a dizer é 100 % verdade. Agora, eu 

não tenho nada contra a Senhora Presidente, sabe o que é que eu tenho contra, há uma coisa que tenho contra, que é a Senhora 

marcar uma reunião na Câmara, a seu pedido, fazer uma proposta aos particulares e a Senhora não pode negar isso, a dizer se nós 

concordávamos em fazer as obras definitivas e depois passarmos à fase das indeminizações e a Senhora passado um mês retira tudo 

o que disse, é a única coisa que tenho contra a Senhora Presidente da Câmara, tenho muito respeito pela Senhora Presidente, 

sempre tive, mas vamos falar a verdade em relação às casas do Lidl, porque isso está a prejudicar muitas famílias. Isto é um 

problema político Senhora Presidente, não é um problema jurídico. 

Para acabar digo-lhe, não tenho nada contra a Senhora Presidente, tenho muito respeito por si, como tive pela sua família sempre. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Isto não há aqui duas posições, há uma situação difícil de gerir com cinco moradores, em que existem duas posições contrárias. A 

posição da Câmara Municipal que imputa responsabilidades aos empreiteiros, construtores e cálculos de construção, julgo eu que é 

assim e há a questão dos moradores que culpam a Câmara Municipal somente pelo dever de fiscalização. 
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Existem outras entidades envolvidas, mas para já essa Ação julgo que ainda não teve consequências, esta como todos sabem, é uma 

situação difícil para todos, em que nós gostaríamos que fosse resolvida o mais rapidamente possível, passamos o Estado de 

Emergência e Necessidade para podermos executar as obras e neste momento trata-se de uma série de indeminizações que estão a 

ser pedidas à Câmara Municipal e nós consideramos e somos aconselhados pelos advogados que aconselham o Município a 

defender o interesse público e o interesse da Câmara Municipal nesse processo e é isso que julgo que vamos continuar a fazer, 

cumprindo as decisões do Tribunal nesta matéria. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Aproveito a oportunidade para desejar a todos os presentes um Santo e Feliz Natal e uma ótima Passagem de Ano, dentro daquilo 

que nos é possível e em segurança. 

 

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

Agradeço a todos os Senhores Deputados Municipais, à Dr.ª Júlia Rodrigues e ao Executivo camarário, ao público em geral, todos 

os contributos nesta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal. 

Desejo-vos um excelente Natal e um Ano de 2022 francamente melhor que este que acabamos. 

Bom Natal a todos e Boas Festas. 

 

 

 

---------- E não havendo mais nada a tratar, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em minuta 

nos termos e para os efeitos consignados nos n.ºs 3 e 4, do art.º 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual 

redação, a qual vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Senhores Secretários. 

 

 

 

----------- Seguidamente foi encerrada a Sessão, eram 20 horas. 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal; 

 

__________________________ 

Francisco José Esteves 

 

A Primeira Secretária; 

 

__________________________ 

Luísa Maria Almeida Torres Belchior 

 

O Segundo Secretário; 

 

_____________________________ 

José António Costa Ferreira 

 


