
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

ATA N.º 06/2022 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO 

Presidente: - Francisco José Esteves 

1.ª Secretária: - Luísa Maria Almeida Torres Belchior 

2.º Secretário: - José António Costa Ferreira 

Hora de Abertura: - 09.30 Horas 

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

Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues e pelos 

Senhores Vereadores: 

 - Carlos Duarte Travanca 

 - Vítor Manuel Correia 

 - Orlando Ferreira Pires 

 - Francisco José Clemente Sousa 

 - Vera Cristina Quintela Pires Preto 

 - Nélia Alexandra Pires Pinheiro 

Local da Reunião: - Grande Auditório do Centro Cultural de Mirandela 

---------- 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: 

Muito bom dia a todos, vamos dar início a esta 2.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Mirandela, sessão que foi 

solicitada por requerimento da Presidente da Câmara Municipal, em cumprimento de deliberação do próprio executivo, por 

unanimidade, tal como consta da documentação fornecida aos Senhores Deputados. Esta situação é perfeitamente enquadrável 

naquilo que é o nosso regimento, nomeadamente no Capítulo III, Secção I, artigo 11.º, alínea a). 

Portanto, vamos começar esta sessão. Desejar que todos os Senhores Deputados tenham tido umas ótimas férias e desejar, também, 

que os trabalhos decorram com a máxima elevação possível. 

 

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

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

de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Começo por endereçar os meus votos de bom dia e de bom e profícuo trabalho ao longo desta sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal de Mirandela. 

Uma pequena menção para o expediente, o mesmo se encontra para consulta junto do Setor de Apoio aos Órgãos Municipais, para 

consulta em horário regular. 

Antes de proceder à chamada, dar conta que foram justificadas as faltas e admitidas as substituições dos seguintes membros da 

Assembleia Municipal: 

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

O Senhor Deputado José Mário Pinheiro Mesquita é substituído pelo Senhor Deputado António Manuel Neto Gouveia; 

A Senhora Deputada Mariana Reis Ribeiro Sampaio é substituída pelo Senhor Deputado Emanuel Sérgio Batista; 

O Senhor Deputado João Carlos Malheiro dos Reis é substituído pelo Senhor Deputado João Luís Belchior Tomé Pilão; 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Mirandela Luís Carlos Fontoura Soares é substituído pelo Senhor Tesoureiro Víctor 

Manuel Fernandes Pratas; 

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

Armando Ruivo Castelo; 

A Senhora Deputada Diana Delfina Santos Costa é substituída pelo Senhor Deputado Carlos Alberto Pinheiro Esteves. 
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Registo de Faltas. 

Débora Amparo Pinheiro Pereira, José Mário Pinheiro Mesquita, Mariana Reis Ribeiro Sampaio, João Carlos Malheiro dos Reis, 

Luís Carlos Fontoura Soares, Joaquim António Morais Clemente, Diana Delfina Santos Costa, Hernâni Torres Moutinho, Jorge 

Humberto Correia Fernandes, Sandra Cristina Bento Gomes. 

 

Apresentaram justificação de Faltas: 

- Débora Amparo Pinheiro Pereira: Sessão de 02 de setembro de 2022. 

- José Mário Pinheiro Mesquita: Sessão de 02 de setembro de 2022. 

- Mariana Reis Ribeiro Sampaio: Sessão de 02 de setembro de 2022. 

- João Carlos Malheiro dos Reis: Sessão de 02 de setembro de 2022. 

- Luís Carlos Fontoura Soares: Sessão de 02 de setembro de 2022. 

- Joaquim António Morais Clemente: Sessão de 02 de setembro de 2022. 

- Diana Delfina Santos Costa: Sessão de 02 de setembro de 2022. 

- Hernâni Torres Moutinho: Sessão de 02 de setembro de 2022. 

- Jorge Humberto Correia Fernandes: Sessão de 02 de setembro de 2022. 

- Sandra Cristina Bento Gomes: Sessão de 02 de setembro de 2022. 

 

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

mencionados. 

1.º Período de Intervenção do Público 

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

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

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

Registo uma inscrição do público. 

 

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

Senhor Presidente, Senhoras Secretárias, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Antes da minha intervenção, queria fazer um pedido de desculpa, aqui presente, à Senhora Presidente em consequência da Reunião 

de Câmara da semana passada. Excedi-me um pouco nas palavras que usei. Peço-lhe aqui as minhas desculpas. Já as fiz à senhora 

Jurista, telefonicamente, a si não tive oportunidade de fazer, estou a fazê-lo aqui, pessoalmente. Muito obrigado. 

Senhor Presidente, começo a ficar desmoralizado das minhas presenças e das minhas intervenções. 

O Senhor Presidente da Freguesia de Cobro, aqui ou lá, não quer que eu participe nas Assembleias. 

Quanto à Senhora Presidente, perguntas para quê? Perguntas sem resposta. 

Senhor Presidente, a Senhora Presidente da Câmara devia ser mais objetiva a responder. 

Senhor Presidente, já aqui falei, noutras Assembleias, na proteção no muro Varandas do Tua para a linha do comboio. Ali é um 

desnível muito grande e pode causar problemas a pessoas. 

Onde começa o Bairro Tua Sol? Da rua de cima para a rua de baixo, aquele escadario precisa de ser eliminado por várias razões. Já 

falei aqui mais que uma vez e até ao momento nada foi feito. 

Senhor Presidente, gostava de saber porque é que ainda não foi feita ou resolvida a situação das grades da ponte de Cobro. Isto já 

começa a ser uma “novela mexicana”. 

Senhor Presidente, já em outubro de 2021, chamei à atenção de ramos para cima da estrada que vão do cruzamento de Rego de 

Vide até Rego de Vide. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cobro tem que ser mais atento e mais exigente perante a 

Câmara para que possam cortar os ramos de árvores que estão para cima da estrada antes que ali haja um acidente, porque passa ali 

um autocarro e vai começar a passar daqui a uns dias. Deve andar um pouco distraído o Senhor Presidente ou muito ocupado. 

Quanto às valetas, deviam ser limpas. Têm muita terra, pedras, etc., etc. 

Senhor Presidente, quero aqui dizer que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cobro não tem perfil para ser Presidente, 

mas, sim, vaidoso e venenoso. Andou a espalhar veneno na Freguesia para pôr as pessoas contra nós. Aqui não é uma ameaça, mas, 

sim, um aviso. O veneno pode servir para quem o espalha. 

Senhor Presidente, quem está nestes cargos não deve incendiar, mas, sim, acalmar, porque um assunto que foi passado em 2021 

voltaram-no a trazer para cima da mesa. 
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Senhor Presidente, a Cultura e a Educação não se compra, vai-se adquirindo. Não é o caso do Senhor Presidente de Cobro. 

Extávamos numa conversa telefonicamente, desligou-me o telefone na cara. Isto é uma falta de respeito e de educação. Para isto 

ainda há escola para adultos. 

Senhor Presidente, a Câmara tem um Gabinete de Apoio às Freguesias, mas também devia ter um gabinete de apoio para gerir os 

dinheiros. Porque eu pergunto: ali não são feitas as obras, de onde é que irão aparecer as faturas? 

Agora, para terminar vou dizer: Um velho sábio disse: “Não confie em todas as palavras, muitas pessoas têm açúcar na boca e 

veneno no coração.”. 

 

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

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

Comunicação Social e Público presente. 

Agradecer a intervenção e dizer que, como é do conhecimento de todos, as Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesia têm 

autonomia administrativa e financeira. 

Por isso mesmo, algumas questões que foram levantadas que dizem respeito a questões internas da Junta de Freguesia a que fez 

referência o senhor munícipe Manuel Brízido, efetivamente, devem ser abordadas, discutidas em Assembleia de Freguesia, uma vez 

que dizem respeito à sua atividade. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia foi eleito e, portanto, a legitimidade é dos órgãos da 

Junta, do executivo e também da Assembleia de Freguesia. 

Relativamente às questões que colocou da estrada, é uma questão que vamos verificar, em conjunto com o Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia. 

Em relação às questões colocadas acerca das proteções do muro, do escadario e da iluminação pública, vamos verificar em 

conjunto com os serviços técnicos para avaliar a situação e aquilo que for decidido será transmitido ao munícipe Manuel Brízido. 

Ordem do Dia 

2 - Período da Ordem do Dia. 

2.1 - Proposta de Contrato de Financiamento Reembolsável - ID 5356 - NORTE-05-1406-FEDER-

000283 PMUS 1 - Arranjo Urbanístico da Interceção das Avenidas Nª SRª do Amparo e Sá 

Carneiro, com as Ruas D. Afonso Henriques e José Machado Vaz. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 25/08/2022, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar submeter à deliberação da 

Assembleia Municipal nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Regime 

Jurídico, a autorização de contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5356 - 

NORTE-05-1406-FEDER-000283, no valor de 516.220,00 €, aprovação da respetiva minuta do 

contrato de financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a 

assunção dos compromissos plurianuais previstos, conforme proposto.” 

 

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

Passamos ao Período da Ordem do Dia e solicitava ao Senhor Secretário José António Ferreira um esclarecimento à Assembleia 

Municipal sobre a forma de votação adot5ada. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Estamos, então, em condições de dar início ao Período da Ordem do Dia, dos 12 pontos que compõem as propostas de contrato de 

financiamento reembolsável. 

Informar à Assembleia Municipal que a metodologia desta votação, por indicação do Tribunal de Contas, obedece à seguinte 

estrutura e forma: será aberto ponto por ponto cada um dos empréstimos para a respetiva discussão e intervenção dos Senhores 

Deputados que assim o entendam, pedidos de esclarecimentos adicionais ou manifestar a sua posição perante cada uma destas 

propostas de contrato de financiamento. Findo cada um dos pontos em discussão e aberto para o efeito, procede-se imediatamente à 

votação desse ponto e depois é que se passa ao ponto seguinte. 

A forma de votação tem que ser, obrigatoriamente, nominal. Para o efeito será feita a chamada e cada um dos Senhores Deputados 

expressa o seu sentido de voto: contra, abstenção ou a favor de cada ponto que estiver em discussão e aberto ao momento. 

Encerrada a votação de um ponto, procedemos à abertura do ponto seguinte para a respetiva discussão e votação e assim 

sucessivamente, reafirmo, por indicação do Tribunal de Contas. 

Se tentássemos fazer ou cometêssemos a imprudência de o fazer de outra forma, corríamos o risco de as deliberações desta 

Assembleia Municipal serem devolvidas pelo Tribunal de Contas. 

Por isso, pedíamos a máxima compreensão e empenho desta metodologia que tem que ser seguida por esta Assembleia e, em 

particular, pela Mesa. 

Expressadas as explicações sobre a forma como vai decorrer a discussão e votação das propostas em causa, dou por aberto o ponto. 
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---------- O Senhor Deputado Municipal JOÃO PILÃO (PSD) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Relativamente às minutas de contrato hoje em discussão e a deliberação, um mero pró-forma necessário para a concretização dos 

créditos já aprovados, nunca é demais relembrar esta Assembleia do impacto político-financeiro destes empréstimos. 

A este respeito, os valores em causa totalizam cerca de 4,5 milhões de euros. Estes 4,5 milhões de euros somados aos cerca de 11,5 

milhões de euros de dívida municipal (dados de maio), colocam o Município numa situação de dívida que ascende a mais de 15 

milhões de euros. Repito, uma dívida de mais de 15 milhões de euros. 

Dívida esta que, atendendo à conjuntura nacional e internacional inflacionista e mantendo o ritmo de endividamento que o 

executivo do PS tem levado, poderá mesmo atingir ou ultrapassar os valores de 2017 que tanto foram criticados naquele período 

eleitoral. 

Para que todos percebam o impacto dos financiamentos que estão hoje em discussão: estes irão atravessar vários mandatos, na 

verdade é uma “herança pesada” que se prolongará até ao longínquo ano de 2037. 

A bondade dos projetos para os quais se pretende obter financiamento - aliás, grande parte deles projetados e apresentados pelo 

Partido Social Democrata - não apaga a herança que o executivo do PS deixa no Município de Mirandela e que, em tempos não 

muito longínquos, tanto criticou face ao executivo anterior. Ora, tanto se falou na “herança pesada” que o executivo do PSD deixou 

na Câmara Municipal de Mirandela. Pois muito bem, esta será a herança que o executivo do Partido Socialista irá deixar para o 

Município de Mirandela. Não vale a pena voltar a falar de heranças passadas, agora a herança é futura e tem um nome.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal RUI PACHECO (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Antes de mais, saudar-vos, dar-vos os bons dias e esperar que tenham tido um período de férias bom. 

Tenho só de fazer e vou fazer, em princípio, esta intervenção de uma forma muito sucinta e de forma a englobar os pontos todos, 

uma vez que, como disse o Senhor Deputado João Pilão, nós hoje estamos aqui a fazer uma validação de uma decisão já tomada e 

nós, declaro, desde já, vamos apoiar as decisões tomadas pelo executivo. 

Fico é algo comovido com esta súbita preocupação do PSD pela dívida. De facto, a dívida que deixaram em 2017 foi muito mais do 

que a dívida que temos hoje, continuará a ser muito mais do que a que seria, caso estes empréstimos contassem para a dívida 

contabilística, coisa que não contam. 

Fico comovido com esta súbita preocupação. 

Também quero lembrar aqui uma coisa. O Senhor Deputado João Pilão falou que não interessa o passado. Bom, eu digo ao 

contrário. Não há futuro sem nos lembrarmos do passado. Se temos a preocupação do que é que aconteceu, também temos a 

preocupação do que é que vamos fazer e temos que ter a preocupação que tudo isto que está aprovado e que tudo isto que se está a 

fazer é, de facto, uma obra que vai ficar e é um legado que vai deixar. 

Aí cá estaremos todos ou não, assim o povo o decida, para validar ou podermos discutir a herança que, sim, podemos deixar e cá 

estamos hoje para discutir a herança que vossas excelências deixaram.  

De resto, dizer que a Bancada do Partido Socialista secundará as decisões do executivo e aprovará estes empréstimos 

 

---------- 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. 

Para podermos decidir se votamos favoravelmente, se nos abstemos ou se votamos contra, há algumas questões que nos surgiram e 

que precisamos que sejam esclarecidas. 

Procuramos a Ata da Reunião de Câmara do dia 25 de agosto, não está ainda na NET, não nos foi possível consultá-la e, neste 

momento, não temos na nossa posse, desconhecemos, o valor da mensalidade de cada um dos empréstimos e desconhecemos o 

prazo de cada um desses empréstimos. Portanto, à partida não estamos em condições de decidir qual a nossa posição. Era 

conveniente, futuramente, vir logo naquele extrato da Ata que nos é fornecido esses elementos para podermos avaliar, em tempo, a 

nossa decisão. 

Na verdade, o futuro não é nada risonho, atendendo a que é necessário fazer estes empréstimos todos e que vai ser efetivamente 

comprometido, nomeadamente outras obras em relação ao desenvolvimento de Mirandela. É isso que nos preocupa, esse futuro. 

As obras são necessárias, não nos opomos às obras, nomeadamente estas em causa dos 12 pontos referidos. No entanto, 

gostaríamos de saber quais são as prioridades que este executivo tem em relação a todo um conjunto de outras obras também 

essenciais para o desenvolvimento do concelho. 

Perguntamos à Senhora Presidente diretamente, se nos quiser responder diretamente também, por exemplo, se não vai comprometer 

um conjunto de obras, de estradas, que é necessário continuar a melhorar no concelho. A dita estrada do cruzamento de São 

Salvador, por exemplo, até à Trindade ou a Praia Fluvial de Frechas e os seus acessos à ponte, que era urgente fazer uma 

intervenção, uma vez que aquilo não é praia nenhuma o que está lá, aqui às portas de Mirandela e ajudava com certeza também a 

desenvolver outros setores. Quando é que pensam fazer isso? 

Será que as obras das aldeias vão ficar comprometidas com todos estes empréstimos? Era outra questão que também gostava de ver 

respondida. 

Tivemos aqui também uma sessão extraordinária sobre as pontes. É necessário arranjá-las, nomeadamente a Ponte Eng.º Machado 

Vaz. Gostava de perguntar à Senhora Presidente em que ponto está. Se efetivamente estes empréstimos, estes encargos mensais não 

vão prejudicar esta questão da Ponte Eng.º Machado Vaz, nomeadamente, porque as outras também é preciso serem 
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intervencionadas. Essa é fulcral para o desenvolvimento de Mirandela e para o trafego da ligação de Mirandela com o resto do país, 

como sabemos, nomeadamente para a zona do Porto e não só. 

Por exemplo, já referimos aqui, nomeadamente no outro mandato, duas obras que considero fundamentais - retiro a palavra 

“estruturante”, parece que não cai bem no executivo, deixem lá a palavra “estruturante” - para o desenvolvimento de Mirandela, 

que são: um pavilhão gimnodesportivo e um parque de exposições/feira, porque não temos. A Reginorde foi retalhada, foi 

redistribuída. Temos o Parque do Império que não está preparado para isso, vai remediando, mas com estas questões de saúde, com 

a COVID, deixou de ter condições para se fazer a Feira da Alheira ou outra exposição/outro evento do género. Por exemplo, na 

festa, foi necessário recorrer ao Parque Dr. José Gama e nós sabemos as implicações que isso tem. 

Desculpem eu falar um pouco naquilo que conheço, mas tenho que falar naquilo eu conheço, vejo vilazinhas pequenas com espaços 

desses, adequados e que muito contribuem para o seu desenvolvimento agora que se podem já fazer esses eventos. 

Mirandela tem que urgentemente, o mais rápido possível, conceber um espaço desses. Um espaço que efetivamente seja usado para 

multiusos, não só para feiras e exposições, mas outro tipo de eventos. 

Castelo de Vide, uma vila alentejana, muito pequenina, que só tem quatro Freguesias, agora são duas, eram três na vila, que é 

pequena, é mais pequena que Vila Flor e uma no meio rural, tem todos os anos um evento que é o encontro dos jovens sociais 

democratas, que acho que está a decorrer, e que leva muita gente para lá. Porque é que Mirandela que teve uma Reginorde, que 

pode reativar, por exemplo, e outro tipo, não vou aqui explanar mais, não há de ter um espaço adequado que permite o 

alargamento, inclusivamente urbano, e o desenvolvimento de Mirandela? 

Vou dar só um “achega” e um exemplo, Senhora Presidente. Existem várias feiras temáticas nas nossas aldeias, porque não se faz 

uma feira sobre os produtos da região em que cada uma das Freguesias, das aldeias, esteja representada aqui na cidade? Para isso é 

preciso um espaço adequado. 

Por isso, gostaria de saber alguns aspetos que acabei de colocar e nós não teremos outra alternativa, senão abstermo-nos, porque 

não estamos na posse dos elementos necessários. 

 

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

Antes de dar a palavra à Senhora Presidente, queria lembrar aos Senhores Deputados, e percebendo as vossas preocupações sobre 

outros assuntos do Município, que estamos numa Assembleia Municipal extraordinária e que devemos cumprir, tanto quanto 

possível, escrupulosamente, aquilo que é a metodologia dos pontos vários da Ordem do Dia. Peço-vos para evitarem trazer outros 

assuntos que não sejam específicos daquilo que são os pontos em discussão, sob pena de a rentabilidade destes trabalhos ser posta 

em causa. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradecer as questões que foram colocadas, o que também nos permite, de alguma forma, dar nota daquilo que é a Linha de 

Crédito BEI PT2020 - Autarquias, que tem como objetivo financiar a contrapartida nacional de projetos de investimento autárquico 

aprovados no âmbito dos programas Portugal 2020. 

Relativamente às questões que foram colocadas é preciso dizer-se que esta Linha BEI, que está a ser utilizada por muitas Câmaras 

Municipais, financia o que não é elegível nas operações que candidatamos a fundos comunitários. Ou seja, estes empréstimos 

podem ser contraídos para aplicação em investimentos. Estamos a falar em investimentos que foram aprovados no Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Das 12 operações, duas estavam contempladas no anterior executivo PSD, todas as outras 

são novas operações. 

Algumas delas fizemos várias candidaturas, uma delas dos passeios e o arranjo de Carvalhais - Vila Nova, mas não houve 

concorrentes e vamos querer incluí-los no Norte 2030. Estamos a falar de áreas estratégicas, estamos a falar da área de localização 

empresarial, estamos a falar da maior operação que temos que é a Escola Luciano Cordeiro e eu relembro o jovem João Pilão nas 

lutas para a qualificação, e bem, da Escola Secundária. Efetivamente tivemos até ao anterior mandato uma degradação objetiva de 

todo o parque escolar e foi preciso haver da parte do Município a intervenção para que a escolas ficassem na sua totalidade 

recuperadas. 

Faltava a Luciano Cordeiro, que passou da melhor escola a nível estrutural para a que tinha piores condições de acolhimento dos 

seus alunos e nós tentamos incluí-la nestes financiamentos. 

Quero partilhar convosco que todos estes montantes estão, neste momento, abaixo daquilo que constam neste quadro, uma vez que 

já conseguimos aumentar a comparticipação. Por exemplo, os terrenos não eram elegíveis, passaram a ser elegíveis. 

Por isso, dizer que quando em 2013 fizemos o empréstimo de 7,5 milhões de euros não foi um empréstimo ao investimento, foi um 

empréstimo na Banca Comercial. Desta vez, por solicitação ao Revisor Oficial de Contas, solicitamos se havia de ser uma taxa 

variável ou uma taxa fixa. Dadas as condições do mercado, optamos por uma taxa fixa. 

Portanto, todos estes investimentos são investimentos que vão perdurar durante os próximos 20-30 anos. Tal como alguns 

investimentos que temos hoje em dia que foram realizados há 20 anos, neste momento tem que ter planos de manutenção para que 

consigamos, a nível de edificado e infraestruturas, ter uma manutenção efetiva de tudo aquilo que são escolas e tudo aquilo que faz 

parte do edificado municipal. 

Obviamente que não podemos deixar de investir. Os fundos comunitários existem e Mirandela não pode ficar para trás do 

investimento. Não podendo ficar para trás, tudo aquilo que não é elegível, dadas as circunstâncias que todos vivemos, em particular 

também as famílias, temos que recorrer ao BEI para termos tesouraria para podermos enfrentar o futuro. 

Em relação à dívida, temos aqui uma evolução da dívida total, estou a falar em dívida total - município e participadas - em 2014 na 

ordem de 23 milhões de euros e em 2021 era 12.171.779,26 €. Obviamente que quando temos operações de dois milhões de euros e 

temos pedidos de pagamento das obras que estão a decorrer, muitas vezes há um diferencial de milhares de euros depois de 

pagarmos a fatura ou não pagarmos a fatura. 
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Isto quer dizer que o nosso endividamento tem um propósito que é o investimento. É diferente daquilo que aconteceu e o 

investimento não pode deixar de acontecer. 

Faço também a referência que vamos votar hoje tudo aquilo que está em causa. Estamos a falar da área de localização empresarial, 

estamos a falar do centro municipal de proteção civil de Mirandela, vamos ter uma requalificação do edifício do antigo quartel dos 

bombeiros. Esta é uma operação de uma candidatura que tem um limite de 250 mil euros e o custo total é de 426 mil euros. Temos 

a ligação do Bairro do Pombal à Avenida Camilo de Mendonça, a rotunda do hospital, a estação ferroviária, a reabilitação dos 

espaços verdes. A grande maioria delas já está em execução. 

Respondendo ao Senhor Deputado Virgílio Tavares, dizer que não podemos interromper obras. Temos projetos de futuro e já vou 

dizer quais são aqueles que gostaríamos de efetivar, mas tudo aquilo que temos aqui, a reabilitação dos edifícios de habitação social 

- bairro do GAT e, por último, a remodelação e requalificação da Escola Básica Luciano Cordeiro que também está em execução. 

São tudo operações e obras necessárias e indispensáveis. Julgo que isso concordamos todos. 

Relativamente ao endividamento, atualmente estamos a pagar empréstimos que foram feitos em 2013, tudo aquilo que foi 

contratualizado. Na altura esses empréstimos foram somados à dívida. Neste momento, estas candidaturas são mecanismos 

disponíveis aos Municípios para que possamos investir e executar os fundos comunitários. 

Há várias opções. Não fazer candidaturas, era uma opção, e ir pagando a dívida que temos, aí, sim, estaríamos a comprometer o 

futuro de Mirandela, mas aquilo que pretendemos é equilibrar entre aquilo que é o investimento financiado e aquilo que é a coesão 

territorial, porque há muitas obras que foram feitas, inclusivamente no anterior mandato, que tiveram algumas revisões de preços 

dadas as condições do mercado, que não são de todo financiadas, nomeadamente as estradas municipais, algumas situações ligadas 

às redes de água e saneamento. 

Portanto, não é possível fazer investimento sem haver dinheiro para investir. Não podemos é ficar para trás e por não podermos 

ficar para trás recorremos a um mecanismo que o Estado financia e que pretendemos obviamente executar as obras que vamos 

votar daqui em diante e que não será este valor, será substancialmente menos, praticamente um milhão de euros, porque já 

conseguimos aumentar a taxa comparticipada. 

Com base nesse equilíbrio, acho que era importante validarmos, aliás, já aprovamos numa anterior Sessão de Assembleia 

Municipal, aprovamos em Reunião de Câmara e achamos importante aprovar estes contratos. 

Relativamente às prioridades, obviamente que as prioridades são aquelas que é do conhecimento do nosso programa. O Mercado 

Municipal é um objetivo, a requalificação de todo o Mercado Municipal. O multiusos faz parte dos nossos objetivos. Como sabe, a 

Reginorde tem um pavilhão que foi contratualizado por vários anos com o Clube de Ténis de Mesa. Pretendemos ainda começar a 

preparar a nova área de acolhimento empresarial. Temos várias candidaturas para esta, portanto, temos que começar a preparar 

rapidamente uma nova área de expansão de acolhimento empresarial. Temos a estrada de Torre de Dona Chama. Já foi feita a 

adjudicação das praias fluviais, portanto, essa é uma questão que estará ultrapassada. A estrada da Trindade será uma prioridade. 

Obviamente que o custo de intervenção é um custo muito alto, por isso foi aqui aprovado em Assembleia Municipal a passagem 

para estrada nacional. E outros investimentos, não só em obra, mas também em investimentos culturais e que dizem respeito à vida 

social e à juventude em concreto. 

Por último, dizer que a nossa preocupação é investir, é utilizar os fundos que estão disponíveis, fundos comunitários e para isso, 

para conseguirmos investir obviamente que termos que recorrer ao BEI dado que os montantes que estão em causa são superiores 

àquilo que é o encaixe financeiro das nossas receitas. 

Este ano, acho que todos sabemos, a nível de FEF ficamos com um corte de 10%, isto é 1.200.000,00 €. Mantivemos os apoios às 

Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias, não fizemos corte e mantivemos, por isso, temos consciência das dificuldades, mas 

também sabemos que é uma oportunidade de investimento que não podemos deixar de o realizar por causa da dívida, a que temos, 

pois estaríamos a por em causa o futuro de Mirandela e nós não vamos contribuir para isso. 

Acho que partilhamos todos que estas 12 operações são operações que há muito tempo são pedidas e, por isso, contamos com todos 

para que sejam uma realidade. 

Para já é tudo, estou disponível para todas as questões que queriam colocar. 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 51 votos a favor de: Francisco José 

Esteves (PS), Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto (PSD), José António Costa Ferreira (PS), 

Rui Filipe Pacheco Carrazedo (PS), Carlos Alberto Ventura Marques (PSD), Rita Bárbara Pires 

Messias (PS), Emanuel Sérgio Batista (PSD), Manuel Agostinho Beça de Sousa (PS), Patrícia 

Andreia Felgueiras Pires Bernardo (PS), Carlos Fernando Avelens Freitas (PSD), José Manuel 

Trovisco (PS), Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo (PSD), Luís António Santos Tomé (PS), 

Carlos Rafael de Sousa Carvalho (PSD), Mário José Medeiros Vilarinho (PS), Graciete Cláudia 

Alves Ramos (PS), Carlos José da Silva Pires (PSD), Luís José Herdeiro Mosqueiro (PS), 

Daniela Alexandra Alves Rodrigues (PS), Paulo Manuel Pinto Guedes (PS), João Luís Belchior 

Tomé Pilão (PSD), Matilde Isabel Antunes Machado (PS), Camila Padrão Fraga (PSD), José 

Eduardo Evaristo Cabanas (MI-JPNF), Ilda Maria Veiga Fernandes (PS), Manuel Maria 

Nogueira Fontes (PS), Eurico José Lopes Montanha de Morais Carrapatoso (PS), Duarte José 

Ruivo (PS), António Augusto Lopes Alves (PS), Maria Manuela Esteves (PS), Nelson Manuel 

Sousa Teixeira (PSD), Ramiro Jorge Mesquita Lourenço (PS), António dos Anjos Mesquita (PS), 

Manuel Maria Figueira (PS), José Carlos Teixeira (MIPNP), Vanda da Assunção Carvalho 

Preciso (PS), Manuel Alcino Gomes (PS), Víctor Manuel Fernandes Pratas (PS), Cláudia 

Viviana Estrói Carvalho Afonso (PS), Carlos Alberto Grilo Monteiro (PMF), Maria Fernanda 

Fernandes Taveira Guerra (PSD), Alexandre António Sousa Alves (PSD), Maria Luísa Deimãos 

(PSD), Nuno José Gonçalves Nogueira (PS), Manuel João Fraga (PS), Rui António Assis Melo 
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(PS), Adérito de Jesus Teixeira (PS), Hélder Armando Ruivo Castelo (PS), Luís Carlos Parafita 

Esteves (MJPP), Porfírio José Duarte Esteves (PSD) e António André Batista Geraldo (PS) e 

quatro abstenções de: Carlos Alberto Pinheiro Esteves (PSD), António Manuel Neto Gouveia 

(CDS/PP), Virgínia Maria Chéu Guedes Vaz (CDS/PP) e Virgílio António Barbosa Tavares 

(CDS/PP), aprovar a autorização de contração do Contrato de financiamento reembolsável - 

ID 5356 - NORTE-05-1406-FEDER-000283, no valor de 516.220,00 €, aprovação da respetiva 

minuta do contrato de financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem 

como a assunção dos compromissos plurianuais previstos. 

 

2.2 - Proposta de Contrato de Financiamento Reembolsável - ID 5357 - NORTE-05-1406-FEDER-000288 

PAMUS 4 - Interface da Estação Ferroviária de Mirandela (Piso de R/Chão). 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 25/08/2022, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar submeter à deliberação da 

Assembleia Municipal nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Regime 

Jurídico, a autorização de contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5357 - 

NORTE-05-1406-FEDER-000288, no valor de 120.976,21 €, aprovação da respetiva minuta do 

contrato de financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a 

assunção dos compromissos plurianuais previstos, conforme proposto.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JOSÉ TROVISCO (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Vou só tomar dois minutos para falar de dois pontos e ser o mais breve possível. 

O primeiro ponto tem a ver com, no meu entender, a falta de um elemento que acompanhasse estas propostas que ajudaria 

certamente todos nós a um melhor entendimento sobre a formação do preço e exigiria talvez uma pequena planta de detalhe com os 

limites das intervenções, nomeadamente aquelas que se prendem com arranjos urbanísticos de jardins, muros e outras coisas. 

O segundo ponto tem a ver com a interface da estação no piso do rés-do-chão, que é o ponto que estamos agora a discutir e que, 

porventura, se estenderá ao ponto 2.8 que é os pisos superiores. 

Para evitar, possivelmente, alguma surpresa, como uma que enfrentei numa barragem de betão onde se esperaria que o betão 

estivesse à mostra, realmente ela foi em grande parte coberta ou revestida com mármore preto. 

Portanto, eram estes dois pontos que gostaria de falar. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Em relação às questões que foram colocadas, todas estas operações foram objeto de elaboração pelos serviços técnicos, só houve 

uma que recorremos a um gabinete exterior que foi a rotunda do hospital, uma vez que tem várias vias, vários eixos e em questões 

de mobilidade, sob o ponto de vista da sua elaboração, recorremos a um gabinete especializado em mobilidade. Todos os outros 

foram executados, quer nos serviços técnicos, arquitetura e engenharia da Câmara Municipal e também na Associação de 

Municípios da Terra Quente Transmontana que, como sabem, a Câmara Municipal faz parte. 

Relativamente a todas as plantas de detalhe, estão disponíveis para ser consultadas nos serviços técnicos da Câmara Municipal, na 

Divisão de Obras Municipais e Urbanismo. 

Em relação à obra que já está em execução, que é a estação ferroviária, ela está aqui em operações diferentes, porque foi 

candidatada em operações diferentes. Uma no que diz respeito à mobilidade urbana - o piso de rés-do-chão - e o piso superior foi 

candidatada na reabilitação urbana. Por isso, está aqui referenciada em duas operações distintas, porque para efeitos de 

financiamento são duas operações distintas. 

Portanto, todos esses detalhes estão disponíveis para todos os Senhores Deputados, a nível de projetos, estão disponíveis para 

serem consultados. Alguns deles já são públicos, ou seja, já foram anunciados e são publicamente conhecidos. Todas as questões 

técnicas estão referenciadas no caderno de encargos e, portanto, haverá um técnico superior da Câmara Municipal que fará essa 

explicação técnica daquilo que são as obras. 

Obviamente que em relação aos valores, a volatilidade do mercado também condiciona muito as revisões de preços, todas as 

pessoas que estão em obras sabem que a revisão de preços ao uma realidade e também aqui beneficiamos da comparticipação 

aumentada do NORTE 2020. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 53 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 49 votos a favor de: Francisco José 

Esteves (PS), Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto (PSD), Luísa Maria Almeida Torres 

Belchior (PS), José António Costa Ferreira (PS), Rui Filipe Pacheco Carrazedo (PS), Carlos 

Alberto Ventura Marques (PSD), Rita Bárbara Pires Messias (PS), Emanuel Sérgio Batista 

(PSD), Manuel Agostinho Beça de Sousa (PS), Patrícia Andreia Felgueiras Pires Bernardo (PS), 

Carlos Fernando Avelens Freitas (PSD), José Manuel Trovisco (PS), Deolinda do Céu 

Lavandeira Ricardo (PSD), Luís António Santos Tomé (PS), Carlos Rafael de Sousa Carvalho 

(PSD), Mário José Medeiros Vilarinho (PS), Graciete Cláudia Alves Ramos (PS), Carlos José da 
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Silva Pires (PSD), Luís José Herdeiro Mosqueiro (PS), Daniela Alexandra Alves Rodrigues (PS), 

Paulo Manuel Pinto Guedes (PS), João Luís Belchior Tomé Pilão (PSD), Matilde Isabel Antunes 

Machado (PS), Camila Padrão Fraga (PSD), José Eduardo Evaristo Cabanas (MI-JPNF), Ilda 

Maria Veiga Fernandes (PS), Manuel Maria Nogueira Fontes (PS), Duarte José Ruivo (PS), 

António Augusto Lopes Alves (PS), Maria Manuela Esteves (PS), Nelson Manuel Sousa Teixeira 

(PSD), Ramiro Jorge Mesquita Lourenço (PS), António dos Anjos Mesquita (PS), Manuel Maria 

Figueira (PS), José Carlos Teixeira (MIPNP), Manuel Alcino Gomes (PS), Víctor Manuel 

Fernandes Pratas (PS), Cláudia Viviana Estrói Carvalho Afonso (PS), Carlos Alberto Grilo 

Monteiro (PMF), Maria Fernanda Fernandes Taveira Guerra (PSD), Alexandre António Sousa 

Alves (PSD), Maria Luísa Deimãos (PSD), Nuno José Gonçalves Nogueira (PS), Manuel João 

Fraga (PS), Rui António Assis Melo (PS), Adérito de Jesus Teixeira (PS), Hélder Armando 

Ruivo Castelo (PS), Luís Carlos Parafita Esteves (MJPP) e António André Batista Geraldo (PS) 

e quatro abstenções de: Carlos Alberto Pinheiro Esteves (PSD), António Manuel Neto Gouveia 

(CDS/PP), Virgínia Maria Chéu Guedes Vaz (CDS/PP) e Virgílio António Barbosa Tavares 

(CDS/PP), aprovar a autorização de contração do Contrato de financiamento reembolsável - 

ID 5357 - NORTE-05-1406-FEDER-000288, no valor de 120.976,21 €, aprovação da respetiva 

minuta do contrato de financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem 

como a assunção dos compromissos plurianuais previstos. 

 

2.3 - Proposta de Contrato de Financiamento Reembolsável - ID 5358 - NORTE-05-2316-FEDER-000207 

PARU 2 – Reabilitação da Estrutura Verde no Vale da Azenha entre o Parque do Império e a Reginorde 

- Fase 2 – Tratamento de Espaço Verde na Área Sul do Vale da Azenha. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 25/08/2022, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar submeter à deliberação da 

Assembleia Municipal nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Regime 

Jurídico, a autorização de contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5358 - 

NORTE-05-2316-FEDER-000207, no valor de 28.785,84 €, aprovação da respetiva minuta do 

contrato de financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a 

assunção dos compromissos plurianuais previstos, conforme proposto.” 

 

---------- Efetuada a votação e estando 54 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 50 votos a favor de: Francisco José 

Esteves (PS), Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto (PSD), Luísa Maria Almeida Torres 

Belchior (PS), José António Costa Ferreira (PS), Rui Filipe Pacheco Carrazedo (PS), Carlos 

Alberto Ventura Marques (PSD), Rita Bárbara Pires Messias (PS), Emanuel Sérgio Batista 

(PSD), Manuel Agostinho Beça de Sousa (PS), Patrícia Andreia Felgueiras Pires Bernardo (PS), 

Carlos Fernando Avelens Freitas (PSD), José Manuel Trovisco (PS), Deolinda do Céu 

Lavandeira Ricardo (PSD), Luís António Santos Tomé (PS), Carlos Rafael de Sousa Carvalho 

(PSD), Mário José Medeiros Vilarinho (PS), Graciete Cláudia Alves Ramos (PS), Carlos José da 

Silva Pires (PSD), Luís José Herdeiro Mosqueiro (PS), Daniela Alexandra Alves Rodrigues (PS), 

João Luís Belchior Tomé Pilão (PSD), Matilde Isabel Antunes Machado (PS), Camila Padrão 

Fraga (PSD), José Eduardo Evaristo Cabanas (MI-JPNF), Ilda Maria Veiga Fernandes (PS), 

Manuel Maria Nogueira Fontes (PS), Eurico José Lopes Montanha de Morais Carrapatoso (PS), 

Duarte José Ruivo (PS), António Augusto Lopes Alves (PS), Maria Manuela Esteves (PS), 

Nelson Manuel Sousa Teixeira (PSD), Ramiro Jorge Mesquita Lourenço (PS), António dos 

Anjos Mesquita (PS), Manuel Maria Figueira (PS), José Carlos Teixeira (MIPNP), Manuel 

Alcino Gomes (PS), Víctor Manuel Fernandes Pratas (PS), Cláudia Viviana Estrói Carvalho 

Afonso (PS), Carlos Alberto Grilo Monteiro (PMF), Maria Fernanda Fernandes Taveira Guerra 

(PSD), Alexandre António Sousa Alves (PSD), Maria Luísa Deimãos (PSD), Nuno José 

Gonçalves Nogueira (PS), Manuel João Fraga (PS), Rui António Assis Melo (PS), Adérito de 

Jesus Teixeira (PS), Hélder Armando Ruivo Castelo (PS), Luís Carlos Parafita Esteves (MJPP), 

Porfírio José Duarte Esteves (PSD) e António André Batista Geraldo (PS) e quatro abstenções 

de: Carlos Alberto Pinheiro Esteves (PSD), António Manuel Neto Gouveia (CDS/PP), Virgínia 

Maria Chéu Guedes Vaz (CDS/PP) e Virgílio António Barbosa Tavares (CDS/PP), aprovar a 

autorização de contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5358 - NORTE-05-

2316-FEDER-000207, no valor de 28.785,84 €, aprovação da respetiva minuta do contrato de 

financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a assunção dos 

compromissos plurianuais previstos. 

 

2.4 - Proposta de Contrato de Financiamento Reembolsável - ID 5376 - NORTE-04-2114-FEDER-000574 – 

Centro Municipal de Proteção Civil de Mirandela. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 25/08/2022, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar submeter à deliberação da 

Assembleia Municipal nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Regime 
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Jurídico, a autorização de contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5376 - 

NORTE-04-2114-FEDER-000574, no valor de 199.382,15 €, aprovação da respetiva minuta do 

contrato de financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a 

assunção dos compromissos plurianuais previstos, conforme proposto.” 

 

---------- Efetuada a votação e estando 53 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 49 votos a favor de: Francisco José 

Esteves (PS), Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto (PSD), Luísa Maria Almeida Torres 

Belchior (PS), José António Costa Ferreira (PS), Carlos Alberto Ventura Marques (PSD), Rita 

Bárbara Pires Messias (PS), Emanuel Sérgio Batista (PSD), Manuel Agostinho Beça de Sousa 

(PS), Patrícia Andreia Felgueiras Pires Bernardo (PS), Carlos Fernando Avelens Freitas (PSD), 

Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo (PSD), Luís António Santos Tomé (PS), Carlos Rafael de 

Sousa Carvalho (PSD), Mário José Medeiros Vilarinho (PS), Carlos José da Silva Pires (PSD), 

Luís José Herdeiro Mosqueiro (PS), Daniela Alexandra Alves Rodrigues (PS), Paulo Manuel 

Pinto Guedes (PS), João Luís Belchior Tomé Pilão (PSD), Matilde Isabel Antunes Machado 

(PS), Camila Padrão Fraga (PSD), José Eduardo Evaristo Cabanas (MI-JPNF), Ilda Maria 

Veiga Fernandes (PS), Manuel Maria Nogueira Fontes (PS), Eurico José Lopes Montanha de 

Morais Carrapatoso (PS), Duarte José Ruivo (PS), António Augusto Lopes Alves (PS), Maria 

Manuela Esteves (PS), Nelson Manuel Sousa Teixeira (PSD), Ramiro Jorge Mesquita Lourenço 

(PS), António dos Anjos Mesquita (PS), Manuel Maria Figueira (PS), José Carlos Teixeira 

(MIPNP), Vanda da Assunção Carvalho Preciso (PS), Manuel Alcino Gomes (PS), Víctor 

Manuel Fernandes Pratas (PS), Cláudia Viviana Estrói Carvalho Afonso (PS), Carlos Alberto 

Grilo Monteiro (PMF), Maria Fernanda Fernandes Taveira Guerra (PSD), Alexandre António 

Sousa Alves (PSD), Maria Luísa Deimãos (PSD), Nuno José Gonçalves Nogueira (PS), Manuel 

João Fraga (PS), Rui António Assis Melo (PS), Adérito de Jesus Teixeira (PS), Hélder Armando 

Ruivo Castelo (PS), Luís Carlos Parafita Esteves (MJPP), Porfírio José Duarte Esteves (PSD) e 

António André Batista Geraldo (PS) e quatro abstenções de: Carlos Alberto Pinheiro Esteves 

(PSD), António Manuel Neto Gouveia (CDS/PP), Virgínia Maria Chéu Guedes Vaz (CDS/PP) e 

Virgílio António Barbosa Tavares (CDS/PP), aprovar a autorização de contração do Contrato 

de financiamento reembolsável - ID 5376 - NORTE-04-2114-FEDER-000574, no valor de 

199.382,15 €, aprovação da respetiva minuta do contrato de financiamento reembolsável e 

seus anexos, para posterior outorga, bem como a assunção dos compromissos plurianuais 

previstos. 

 

2.5 - Proposta de Contrato de Financiamento Reembolsável - ID 5377 - NORTE-05-2316-FEDER-000187 – 

PARU 6 – Reabilitação do Espaço Verde dos Terrenos Públicos a Sul da ESACT – IPB. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 25/08/2022, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar submeter à deliberação da 

Assembleia Municipal nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Regime 

Jurídico, a autorização de contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5377 - 

NORTE-05-2316-FEDER-000187, no valor de 74.079,30 €, aprovação da respetiva minuta do 

contrato de financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a 

assunção dos compromissos plurianuais previstos, conforme proposto.” 

 

---------- Efetuada a votação e estando 53 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 48 votos a favor de: Francisco José 

Esteves (PS), Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto (PSD), Luísa Maria Almeida Torres 

Belchior (PS), José António Costa Ferreira (PS), Rui Filipe Pacheco Carrazedo (PS), Carlos 

Alberto Ventura Marques (PSD), Rita Bárbara Pires Messias (PS), Manuel Agostinho Beça de 

Sousa (PS), Patrícia Andreia Felgueiras Pires Bernardo (PS), Carlos Fernando Avelens Freitas 

(PSD), José Manuel Trovisco (PS), Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo (PSD), Luís António 

Santos Tomé (PS), Carlos Rafael de Sousa Carvalho (PSD), Mário José Medeiros Vilarinho 

(PS), Carlos José da Silva Pires (PSD), Luís José Herdeiro Mosqueiro (PS), Daniela Alexandra 

Alves Rodrigues (PS), Paulo Manuel Pinto Guedes (PS), João Luís Belchior Tomé Pilão (PSD), 

Matilde Isabel Antunes Machado (PS), Camila Padrão Fraga (PSD), José Eduardo Evaristo 

Cabanas (MI-JPNF), Ilda Maria Veiga Fernandes (PS), Manuel Maria Nogueira Fontes (PS), 

Eurico José Lopes Montanha de Morais Carrapatoso (PS), Duarte José Ruivo (PS), António 

Augusto Lopes Alves (PS), Maria Manuela Esteves (PS), Nelson Manuel Sousa Teixeira (PSD), 

Ramiro Jorge Mesquita Lourenço (PS), António dos Anjos Mesquita (PS), Manuel Maria 

Figueira (PS), José Carlos Teixeira (MIPNP), Vanda da Assunção Carvalho Preciso (PS), 

Manuel Alcino Gomes (PS), Víctor Manuel Fernandes Pratas (PS), Cláudia Viviana Estrói 

Carvalho Afonso (PS), Carlos Alberto Grilo Monteiro (PMF), Maria Fernanda Fernandes 

Taveira Guerra (PSD), Alexandre António Sousa Alves (PSD), Nuno José Gonçalves Nogueira 

(PS), Manuel João Fraga (PS), Rui António Assis Melo (PS), Adérito de Jesus Teixeira (PS), 

Hélder Armando Ruivo Castelo (PS), Porfírio José Duarte Esteves (PSD) e António André 
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Batista Geraldo (PS) e cinco abstenções de: Carlos Alberto Pinheiro Esteves (PSD), António 

Manuel Neto Gouveia (CDS/PP), Virgínia Maria Chéu Guedes Vaz (CDS/PP), Virgílio António 

Barbosa Tavares (CDS/PP) e Maria Luísa Deimãos (PSD), aprovar a autorização de contração 

do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5377 - NORTE-05-2316-FEDER-000187, no 

valor de 74.079,30 €, aprovação da respetiva minuta do contrato de financiamento 

reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a assunção dos compromissos 

plurianuais previstos. 

 

2.6 - Proposta de Contrato de Financiamento Reembolsável - ID 5378 - NORTE-02-0853-FEDER-037578 – 

Área de Localização Empresarial de Mirandela. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 25/08/2022, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar submeter à deliberação da 

Assembleia Municipal nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Regime 

Jurídico, a autorização de contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5378 - 

NORTE-02-0853-FEDER-037578, no valor de 619.185,54 €, aprovação da respetiva minuta do 

contrato de financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a 

assunção dos compromissos plurianuais previstos, conforme proposto.” 

 

---------- Efetuada a votação e estando 54 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 51 votos a favor de: Francisco José 

Esteves (PS), Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto (PSD), Luísa Maria Almeida Torres 

Belchior (PS), José António Costa Ferreira (PS), Rui Filipe Pacheco Carrazedo (PS), Carlos 

Alberto Ventura Marques (PSD), Rita Bárbara Pires Messias (PS), Emanuel Sérgio Batista 

(PSD), Manuel Agostinho Beça de Sousa (PS), Patrícia Andreia Felgueiras Pires Bernardo (PS), 

Carlos Fernando Avelens Freitas (PSD), José Manuel Trovisco (PS), Deolinda do Céu 

Lavandeira Ricardo (PSD), Luís António Santos Tomé (PS), Carlos Rafael de Sousa Carvalho 

(PSD), Mário José Medeiros Vilarinho (PS), Carlos José da Silva Pires (PSD), Luís José 

Herdeiro Mosqueiro (PS), Daniela Alexandra Alves Rodrigues (PS), Paulo Manuel Pinto Guedes 

(PS), João Luís Belchior Tomé Pilão (PSD), Matilde Isabel Antunes Machado (PS), Camila 

Padrão Fraga (PSD), José Eduardo Evaristo Cabanas (MI-JPNF), Ilda Maria Veiga Fernandes 

(PS), Manuel Maria Nogueira Fontes (PS), Eurico José Lopes Montanha de Morais Carrapatoso 

(PS), Duarte José Ruivo (PS), António Augusto Lopes Alves (PS), Maria Manuela Esteves (PS), 

Nelson Manuel Sousa Teixeira (PSD), Ramiro Jorge Mesquita Lourenço (PS), António dos 

Anjos Mesquita (PS), Manuel Maria Figueira (PS), José Carlos Teixeira (MIPNP), Vanda da 

Assunção Carvalho Preciso (PS), Manuel Alcino Gomes (PS), Víctor Manuel Fernandes Pratas 

(PS), Cláudia Viviana Estrói Carvalho Afonso (PS), Carlos Alberto Grilo Monteiro (PMF), 

Maria Fernanda Fernandes Taveira Guerra (PSD), Alexandre António Sousa Alves (PSD), 

Maria Luísa Deimãos (PSD), Nuno José Gonçalves Nogueira (PS), Manuel João Fraga (PS), 

Rui António Assis Melo (PS), Adérito de Jesus Teixeira (PS), Hélder Armando Ruivo Castelo 

(PS), Bernardino Manuel Pereira (PSD), Porfírio José Duarte Esteves (PSD) e António André 

Batista Geraldo (PS) e três abstenções de: Carlos Alberto Pinheiro Esteves (PSD), Virgínia 

Maria Chéu Guedes Vaz (CDS/PP) e Virgílio António Barbosa Tavares (CDS/PP), aprovar a 

autorização de contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5378 - NORTE-02-

0853-FEDER-037578, no valor de 619.185,54 €, aprovação da respetiva minuta do contrato de 

financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a assunção dos 

compromissos plurianuais previstos. 

 

2.7 - Proposta de Contrato de Financiamento Reembolsável - ID 5359 - NORTE-05-2316-FEDER-000201 – 

PARU 3 – Reabilitação da Torre da Igreja de Nª SRª da Encarnação. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 25/08/2022, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar submeter à deliberação da 

Assembleia Municipal nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Regime 

Jurídico, a autorização de contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5359 - 

NORTE-05-2316-FEDER-000201, no valor de 36.146,56 €, aprovação da respetiva minuta do 

contrato de financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a 

assunção dos compromissos plurianuais previstos, conforme proposto.” 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 50 votos a favor de: Francisco José 

Esteves (PS), Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto (PSD), Luísa Maria Almeida Torres 

Belchior (PS), José António Costa Ferreira (PS), Rui Filipe Pacheco Carrazedo (PS), Carlos 

Alberto Ventura Marques (PSD), Rita Bárbara Pires Messias (PS), Emanuel Sérgio Batista 

(PSD), Manuel Agostinho Beça de Sousa (PS), Patrícia Andreia Felgueiras Pires Bernardo (PS), 
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José Manuel Trovisco (PS), Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo (PSD), Luís António Santos 

Tomé (PS), Carlos Rafael de Sousa Carvalho (PSD), Mário José Medeiros Vilarinho (PS), 

Graciete Cláudia Alves Ramos (PS), Carlos José da Silva Pires (PSD), Luís José Herdeiro 

Mosqueiro (PS), Daniela Alexandra Alves Rodrigues (PS), Paulo Manuel Pinto Guedes (PS), 

João Luís Belchior Tomé Pilão (PSD), Matilde Isabel Antunes Machado (PS), Camila Padrão 

Fraga (PSD), José Eduardo Evaristo Cabanas (MI-JPNF), Ilda Maria Veiga Fernandes (PS), 

Manuel Maria Nogueira Fontes (PS), Duarte José Ruivo (PS), António Augusto Lopes Alves 

(PS), Maria Manuela Esteves (PS), Nelson Manuel Sousa Teixeira (PSD), Ramiro Jorge 

Mesquita Lourenço (PS), António dos Anjos Mesquita (PS), Manuel Maria Figueira (PS), José 

Carlos Teixeira (MIPNP), Vanda da Assunção Carvalho Preciso (PS), Manuel Alcino Gomes 

(PS), Víctor Manuel Fernandes Pratas (PS), Cláudia Viviana Estrói Carvalho Afonso (PS), 

Carlos Alberto Grilo Monteiro (PMF), Maria Fernanda Fernandes Taveira Guerra (PSD), 

Alexandre António Sousa Alves (PSD), Nuno José Gonçalves Nogueira (PS), Manuel João 

Fraga (PS), Rui António Assis Melo (PS), Adérito de Jesus Teixeira (PS), Hélder Armando 

Ruivo Castelo (PS), Arménio Adérito Vaz (PSD), Luís Carlos Parafita Esteves (MJPP), Porfírio 

José Duarte Esteves (PSD) e António André Batista Geraldo (PS) e sete abstenções de: Carlos 

Alberto Pinheiro Esteves (PSD), António Manuel Neto Gouveia (CDS/PP), Carlos Fernando 

Avelens Freitas (PSD), Virgínia Maria Chéu Guedes Vaz (CDS/PP), Virgílio António Barbosa 

Tavares (CDS/PP), Maria Luísa Deimãos (PSD) e Bernardino Manuel Pereira (PSD), aprovar a 

autorização de contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5359 - NORTE-05-

2316-FEDER-000201, no valor de 36.146,56 €, aprovação da respetiva minuta do contrato de 

financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a assunção dos 

compromissos plurianuais previstos. 

 

2.8 - Proposta de Contrato de Financiamento Reembolsável - ID 5360 - NORTE-05-2316-FEDER-000214 – 

PARU 4 - Reabilitação da Estação Ferroviária de Mirandela (Pisos Superiores). 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 25/08/2022, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar submeter à deliberação da 

Assembleia Municipal nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Regime 

Jurídico, a autorização de contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5360 - 

NORTE-05-2316-FEDER-000214, no valor de 206.600,04 €, aprovação da respetiva minuta do 

contrato de financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a 

assunção dos compromissos plurianuais previstos, conforme proposto.” 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 53 votos a favor de: Francisco José 

Esteves (PS), Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto (PSD), Luísa Maria Almeida Torres 

Belchior (PS), José António Costa Ferreira (PS), Rui Filipe Pacheco Carrazedo (PS), Carlos 

Alberto Ventura Marques (PSD), Rita Bárbara Pires Messias (PS), Emanuel Sérgio Batista 

(PSD), Manuel Agostinho Beça de Sousa (PS), Patrícia Andreia Felgueiras Pires Bernardo (PS), 

Carlos Fernando Avelens Freitas (PSD), José Manuel Trovisco (PS), Deolinda do Céu 

Lavandeira Ricardo (PSD), Luís António Santos Tomé (PS), Carlos Rafael de Sousa Carvalho 

(PSD), Mário José Medeiros Vilarinho (PS), Graciete Cláudia Alves Ramos (PS), Carlos José da 

Silva Pires (PSD), Luís José Herdeiro Mosqueiro (PS), Daniela Alexandra Alves Rodrigues (PS), 

Paulo Manuel Pinto Guedes (PS), João Luís Belchior Tomé Pilão (PSD), Matilde Isabel Antunes 

Machado (PS), Camila Padrão Fraga (PSD), José Eduardo Evaristo Cabanas (MI-JPNF), Ilda 

Maria Veiga Fernandes (PS), Manuel Maria Nogueira Fontes (PS), Duarte José Ruivo (PS), 

António Augusto Lopes Alves (PS), Maria Manuela Esteves (PS), Nelson Manuel Sousa Teixeira 

(PSD), Ramiro Jorge Mesquita Lourenço (PS), António dos Anjos Mesquita (PS), Manuel Maria 

Figueira (PS), José Carlos Teixeira (MIPNP), Vanda da Assunção Carvalho Preciso (PS), 

Manuel Alcino Gomes (PS), Víctor Manuel Fernandes Pratas (PS), Cláudia Viviana Estrói 

Carvalho Afonso (PS), Carlos Alberto Grilo Monteiro (PMF), Maria Fernanda Fernandes 

Taveira Guerra (PSD), Alexandre António Sousa Alves (PSD), Maria Luísa Deimãos (PSD), 

Nuno José Gonçalves Nogueira (PS), Manuel João Fraga (PS), Rui António Assis Melo (PS), 

Adérito de Jesus Teixeira (PS), Hélder Armando Ruivo Castelo (PS), Bernardino Manuel 

Pereira (PSD), Arménio Adérito Vaz (PSD), Luís Carlos Parafita Esteves (MJPP), Porfírio José 

Duarte Esteves (PSD) e António André Batista Geraldo (PS) e quatro abstenções de: Carlos 

Alberto Pinheiro Esteves (PSD), António Manuel Neto Gouveia (CDS/PP), Virgínia Maria Chéu 

Guedes Vaz (CDS/PP) e Virgílio António Barbosa Tavares (CDS/PP), aprovar a autorização de 

contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5360 - NORTE-05-2316-FEDER-

000214, no valor de 206.600,04 €, aprovação da respetiva minuta do contrato de 

financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a assunção dos 

compromissos plurianuais previstos. 

 

2.9 - Proposta de Contrato de Financiamento Reembolsável - ID 5362 - NORTE-05-4943-FEDER-000111 – 

PAICD 2 – Reabilitação Integral de Edifícios de Habitação Social – Bairro do GAT. 
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---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 25/08/2022, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar submeter à deliberação da 

Assembleia Municipal nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Regime 

Jurídico, a autorização de contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5362 - 

NORTE-05-4943-FEDER-000111, no valor de 214.407,76 €, aprovação da respetiva minuta do 

contrato de financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a 

assunção dos compromissos plurianuais previstos, conforme proposto.” 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 53 votos a favor de: Francisco José 

Esteves (PS), Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto (PSD), Luísa Maria Almeida Torres 

Belchior (PS), José António Costa Ferreira (PS), Rui Filipe Pacheco Carrazedo (PS), Carlos 

Alberto Ventura Marques (PSD), Rita Bárbara Pires Messias (PS), Emanuel Sérgio Batista 

(PSD), Manuel Agostinho Beça de Sousa (PS), Patrícia Andreia Felgueiras Pires Bernardo (PS), 

Carlos Fernando Avelens Freitas (PSD), José Manuel Trovisco (PS), Deolinda do Céu 

Lavandeira Ricardo (PSD), Luís António Santos Tomé (PS), Carlos Rafael de Sousa Carvalho 

(PSD), Mário José Medeiros Vilarinho (PS), Graciete Cláudia Alves Ramos (PS), Carlos José da 

Silva Pires (PSD), Luís José Herdeiro Mosqueiro (PS), Daniela Alexandra Alves Rodrigues (PS), 

Paulo Manuel Pinto Guedes (PS), João Luís Belchior Tomé Pilão (PSD), Matilde Isabel Antunes 

Machado (PS), Camila Padrão Fraga (PSD), José Eduardo Evaristo Cabanas (MI-JPNF), Ilda 

Maria Veiga Fernandes (PS), Manuel Maria Nogueira Fontes (PS), Duarte José Ruivo (PS), 

António Augusto Lopes Alves (PS), Maria Manuela Esteves (PS), Nelson Manuel Sousa Teixeira 

(PSD), Ramiro Jorge Mesquita Lourenço (PS), António dos Anjos Mesquita (PS), Manuel Maria 

Figueira (PS), José Carlos Teixeira (MIPNP), Vanda da Assunção Carvalho Preciso (PS), 

Manuel Alcino Gomes (PS), Víctor Manuel Fernandes Pratas (PS), Cláudia Viviana Estrói 

Carvalho Afonso (PS), Carlos Alberto Grilo Monteiro (PMF), Maria Fernanda Fernandes 

Taveira Guerra (PSD), Alexandre António Sousa Alves (PSD), Maria Luísa Deimãos (PSD), 

Nuno José Gonçalves Nogueira (PS), Manuel João Fraga (PS), Rui António Assis Melo (PS), 

Adérito de Jesus Teixeira (PS), Hélder Armando Ruivo Castelo (PS), Bernardino Manuel 

Pereira (PSD), Arménio Adérito Vaz (PSD), Luís Carlos Parafita Esteves (MJPP), Porfírio José 

Duarte Esteves (PSD) e António André Batista Geraldo (PS) e quatro abstenções de: Carlos 

Alberto Pinheiro Esteves (PSD), António Manuel Neto Gouveia (CDS/PP), Virgínia Maria Chéu 

Guedes Vaz (CDS/PP) e Virgílio António Barbosa Tavares (CDS/PP), aprovar a autorização de 

contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5362 - NORTE-05-4943-FEDER-

000111, no valor de 214.407,76 €, aprovação da respetiva minuta do contrato de 

financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a assunção dos 

compromissos plurianuais previstos. 
 

2.10 - Proposta de Contrato de Financiamento Reembolsável - ID 5349 - NORTE-05-1406-FEDER-000250 – 

PAMUS 1 - Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal no Troço entre o Bairro do Pombal e a Avenida 

Camilo de Mendonça. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 25/08/2022, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar submeter à deliberação da 

Assembleia Municipal nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Regime 

Jurídico, a autorização de contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5349 - 

NORTE-05-1406-FEDER-000250, no valor de 345.995,00 €, aprovação da respetiva minuta do 

contrato de financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a 

assunção dos compromissos plurianuais previstos, conforme proposto.” 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 51 votos a favor de: Francisco José 

Esteves (PS), Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto (PSD), Luísa Maria Almeida Torres 

Belchior (PS), José António Costa Ferreira (PS), Rui Filipe Pacheco Carrazedo (PS), Carlos 

Alberto Ventura Marques (PSD), Rita Bárbara Pires Messias (PS), Emanuel Sérgio Batista 

(PSD), Manuel Agostinho Beça de Sousa (PS), Patrícia Andreia Felgueiras Pires Bernardo (PS), 

Carlos Fernando Avelens Freitas (PSD), José Manuel Trovisco (PS), Deolinda do Céu 

Lavandeira Ricardo (PSD), Luís António Santos Tomé (PS), Carlos Rafael de Sousa Carvalho 

(PSD), Mário José Medeiros Vilarinho (PS), Graciete Cláudia Alves Ramos (PS), Carlos José da 

Silva Pires (PSD), Luís José Herdeiro Mosqueiro (PS), Daniela Alexandra Alves Rodrigues (PS), 

Paulo Manuel Pinto Guedes (PS), Matilde Isabel Antunes Machado (PS), Camila Padrão Fraga 

(PSD), José Eduardo Evaristo Cabanas (MI-JPNF), Ilda Maria Veiga Fernandes (PS), Manuel 

Maria Nogueira Fontes (PS), Duarte José Ruivo (PS), António Augusto Lopes Alves (PS), Maria 

Manuela Esteves (PS), Nelson Manuel Sousa Teixeira (PSD), Ramiro Jorge Mesquita Lourenço 
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(PS), António dos Anjos Mesquita (PS), Manuel Maria Figueira (PS), José Carlos Teixeira 

(MIPNP), Vanda da Assunção Carvalho Preciso (PS), Manuel Alcino Gomes (PS), Víctor 

Manuel Fernandes Pratas (PS), Carlos Alberto Grilo Monteiro (PMF), Maria Fernanda 

Fernandes Taveira Guerra (PSD), Alexandre António Sousa Alves (PSD), Maria Luísa Deimãos 

(PSD), Nuno José Gonçalves Nogueira (PS), Manuel João Fraga (PS), Rui António Assis Melo 

(PS), Adérito de Jesus Teixeira (PS), Hélder Armando Ruivo Castelo (PS), Bernardino Manuel 

Pereira (PSD), Arménio Adérito Vaz (PSD), Luís Carlos Parafita Esteves (MJPP), Porfírio José 

Duarte Esteves (PSD) e António André Batista Geraldo (PS) e quatro abstenções de: Carlos 

Alberto Pinheiro Esteves (PSD), António Manuel Neto Gouveia (CDS/PP), Virgínia Maria Chéu 

Guedes Vaz (CDS/PP) e Virgílio António Barbosa Tavares (CDS/PP), aprovar a autorização de 

contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5349 - NORTE-05-1406-FEDER-

000250, no valor de 345.995,00 €, aprovação da respetiva minuta do contrato de 

financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a assunção dos 

compromissos plurianuais previstos. 

 

2.11 - Proposta de Contrato de Financiamento Reembolsável - ID 5352 - NORTE-05-1406-FEDER-000280 – 

PAMUS 1- Criação da Via Pedonal na Rua de S. Brás e em Troços das Ruas Eng.º José Machado Vaz e 

Santa Catarina. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 25/08/2022, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar submeter à deliberação da 

Assembleia Municipal nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Regime 

Jurídico, a autorização de contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5352 - 

NORTE-05-1406-FEDER-000280, no valor de 535.240,68 €, aprovação da respetiva minuta do 

contrato de financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a 

assunção dos compromissos plurianuais previstos, conforme proposto.” 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 51 votos a favor de: Francisco José 

Esteves (PS), Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto (PSD), Luísa Maria Almeida Torres 

Belchior (PS), José António Costa Ferreira (PS), Rui Filipe Pacheco Carrazedo (PS), Carlos 

Alberto Ventura Marques (PSD), Rita Bárbara Pires Messias (PS), Emanuel Sérgio Batista 

(PSD), Manuel Agostinho Beça de Sousa (PS), Patrícia Andreia Felgueiras Pires Bernardo (PS), 

Carlos Fernando Avelens Freitas (PSD), José Manuel Trovisco (PS), Deolinda do Céu 

Lavandeira Ricardo (PSD), Luís António Santos Tomé (PS), Carlos Rafael de Sousa Carvalho 

(PSD), Mário José Medeiros Vilarinho (PS), Graciete Cláudia Alves Ramos (PS), Carlos José da 

Silva Pires (PSD), Luís José Herdeiro Mosqueiro (PS), Daniela Alexandra Alves Rodrigues (PS), 

Paulo Manuel Pinto Guedes (PS), Matilde Isabel Antunes Machado (PS), Camila Padrão Fraga 

(PSD), José Eduardo Evaristo Cabanas (MI-JPNF), Ilda Maria Veiga Fernandes (PS), Manuel 

Maria Nogueira Fontes (PS), Duarte José Ruivo (PS), António Augusto Lopes Alves (PS), Maria 

Manuela Esteves (PS), Nelson Manuel Sousa Teixeira (PSD), Ramiro Jorge Mesquita Lourenço 

(PS), António dos Anjos Mesquita (PS), Manuel Maria Figueira (PS), José Carlos Teixeira 

(MIPNP), Manuel Alcino Gomes (PS), Víctor Manuel Fernandes Pratas (PS), Cláudia Viviana 

Estrói Carvalho Afonso (PS), Carlos Alberto Grilo Monteiro (PMF), Maria Fernanda Fernandes 

Taveira Guerra (PSD), Alexandre António Sousa Alves (PSD), Maria Luísa Deimãos (PSD), 

Nuno José Gonçalves Nogueira (PS), Manuel João Fraga (PS), Rui António Assis Melo (PS), 

Adérito de Jesus Teixeira (PS), Hélder Armando Ruivo Castelo (PS), Bernardino Manuel 

Pereira (PSD), Arménio Adérito Vaz (PSD), Luís Carlos Parafita Esteves (MJPP), Porfírio José 

Duarte Esteves (PSD) e António André Batista Geraldo (PS) e quatro abstenções de: Carlos 

Alberto Pinheiro Esteves (PSD), António Manuel Neto Gouveia (CDS/PP), Virgínia Maria Chéu 

Guedes Vaz (CDS/PP) e Virgílio António Barbosa Tavares (CDS/PP), aprovar a autorização de 

contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5352 - NORTE-05-1406-FEDER-

000280, no valor de 535.240,68 €, aprovação da respetiva minuta do contrato de 

financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a assunção dos 

compromissos plurianuais previstos. 

 

2.12 - Proposta de Contrato de Financiamento Reembolsável - ID 5354 - NORTE-08-5673-FEDER-000437 – 

Remodelação e Requalificação da Escola Básica Luciano Cordeiro. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 25/08/2022, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar submeter à deliberação da 

Assembleia Municipal nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Regime 

Jurídico, a autorização de contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5354 - 

NORTE-08-5673-FEDER-000437, no valor de 1.080.907,57 €, aprovação da respetiva minuta 
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do contrato de financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a 

assunção dos compromissos plurianuais previsto, conforme proposto.” 

 

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

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 51 votos a favor de: Francisco José 

Esteves (PS), Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto (PSD), Luísa Maria Almeida Torres 

Belchior (PS), José António Costa Ferreira (PS), Rui Filipe Pacheco Carrazedo (PS), Carlos 

Alberto Ventura Marques (PSD), Rita Bárbara Pires Messias (PS), Emanuel Sérgio Batista 

(PSD), Manuel Agostinho Beça de Sousa (PS), Patrícia Andreia Felgueiras Pires Bernardo (PS), 

Carlos Fernando Avelens Freitas (PSD), José Manuel Trovisco (PS), Deolinda do Céu 

Lavandeira Ricardo (PSD), Luís António Santos Tomé (PS), Carlos Rafael de Sousa Carvalho 

(PSD), Mário José Medeiros Vilarinho (PS), Graciete Cláudia Alves Ramos (PS), Carlos José da 

Silva Pires (PSD), Luís José Herdeiro Mosqueiro (PS), Daniela Alexandra Alves Rodrigues (PS), 

Paulo Manuel Pinto Guedes (PS), Matilde Isabel Antunes Machado (PS), Camila Padrão Fraga 

(PSD), José Eduardo Evaristo Cabanas (MI-JPNF), Ilda Maria Veiga Fernandes (PS), Manuel 

Maria Nogueira Fontes (PS), Duarte José Ruivo (PS), António Augusto Lopes Alves (PS), Maria 

Manuela Esteves (PS), Nelson Manuel Sousa Teixeira (PSD), Ramiro Jorge Mesquita Lourenço 

(PS), António dos Anjos Mesquita (PS), Manuel Maria Figueira (PS), José Carlos Teixeira 

(MIPNP), Manuel Alcino Gomes (PS), Víctor Manuel Fernandes Pratas (PS), Cláudia Viviana 

Estrói Carvalho Afonso (PS), Carlos Alberto Grilo Monteiro (PMF), Maria Fernanda Fernandes 

Taveira Guerra (PSD), Alexandre António Sousa Alves (PSD), Maria Luísa Deimãos (PSD), 

Nuno José Gonçalves Nogueira (PS), Manuel João Fraga (PS), Rui António Assis Melo (PS), 

Adérito de Jesus Teixeira (PS), Hélder Armando Ruivo Castelo (PS), Bernardino Manuel 

Pereira (PSD), Arménio Adérito Vaz (PSD), Luís Carlos Parafita Esteves (MJPP), Porfírio José 

Duarte Esteves (PSD) e António André Batista Geraldo (PS) e quatro abstenções de: Carlos 

Alberto Pinheiro Esteves (PSD), António Manuel Neto Gouveia (CDS/PP), Virgínia Maria Chéu 

Guedes Vaz (CDS/PP) e Virgílio António Barbosa Tavares (CDS/PP), aprovar a autorização de 

contração do Contrato de financiamento reembolsável - ID 5354 - NORTE-08-5673-FEDER-

000437, no valor de 1.080.907,57 €, aprovação da respetiva minuta do contrato de 

financiamento reembolsável e seus anexos, para posterior outorga, bem como a assunção dos 

compromissos plurianuais previsto. 

 

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

Agradeço a todos o vosso contributo para esta discussão, para esta Assembleia Municipal Extraordinária e declaro encerrados os 

trabalhos, desejando a todos um ótimo fim-de-semana e marcando para este mês, na Assembleia Municipal Ordinária prevista para 

o fim do mês, novo encontro convosco. 

Muito obrigado a todos. 

 

 

 

---------- E não havendo mais nada a tratar, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em minuta 

nos termos e para os efeitos consignados nos n.ºs 3 e 4, do art.º 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual 

redação, a qual vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Senhores Secretários. 

 

 

 

----------- Seguidamente foi encerrada a Sessão, eram 12 horas e 30 minutos. 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal; 

 

__________________________ 

Francisco José Esteves 

 

A Primeira Secretária; 

 

__________________________ 

Luísa Maria Almeida Torres Belchior 

 

O Segundo Secretário; 

 

_____________________________ 

José António Costa Ferreira 

 


