
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDELA 
 

 

CERTIDÃO DA ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

DE 

19/12/2022 

APROVADA EM MINUTA, NOS TERMOS LEGAIS, NA PARTE RESPETIVA 

 

Luísa Belchior, Secretária da Mesa da Assembleia Municipal de Mirandela: 

 

CERTIFICA, que da Ata da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Mirandela realizada em 19 de 

dezembro de 2022, aprovada em minuta nos termos e para efeitos consignados nos n.ºs 3 e 4 do art.º 57.º do Anexo I, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, consta uma deliberação do seguinte teor: 

 

“5.3 - Orçamento Municipal para o ano económico de 2023. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 13/12/2022, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos 

membros do PS e três abstenções dos membros do PSD conforme proposto: 

1 - Aprovar o Orçamento Municipal para o ano económico de 2023; 

2 - Submeter o referido documento à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal.” 

 

---------- Efetuada a votação e estando 52 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 33 votos a favor, 16 abstenções 

e três votos contra, aprovar o Orçamento Municipal para o ano económico de 2023, 

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 a Caixa de Crédito Agrícola sob proposta da Câmara 

Municipal, que constam do documento em apreciação, entre a página 188 e a página 

204. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

“Declaração de Voto 

 

O PSD votou pela abstenção, visto que este orçamento agora aprovado é nas suas grandes obras um orçamento PSD e 

que este Executivo apenas no ano 2023 irá terminar. 

O PSD votou pela abstenção pelo facto de conter um número significativo de obras, idealizadas, projetadas e 

cabimentadas a fundos comunitários. 

Mirandela precisa deste orçamento e destas obras. 

Mas Mirandela irá precisar muito mais de obras projetadas futuramente pelo executivo PS, de orçamento de igual 

montante ou superior, que aguardamos com enorme expectativa, assim como os mirandelenses. 

Volvidos cinco anos de executivo PS, eis que chegou a hora das candidaturas “Há Outro Caminho” e “Pela Nossa 

Terra” mostrarem o que pretendem fazer sobre o desenvolvimento do Concelho de Mirandela.” 

 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frechas JOSÉ CARLOS TEIXEIRA (Independente): 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDELA 
 

Declaração de Voto 

 

Votei contra, porque este orçamento ficou um pouco à expectativa em relação ao que foi criado para as Juntas de 

Freguesia, nomeadamente para a Junta de Freguesia de Frechas, o terminado protocolo que tínhamos com a Câmara 

Municipal. Nós recebíamos 2.817,00 € mensais, perfazia 33.800,00 €, que terminam agora no final do ano e para 

2023, com a transferência de competências, vamos receber 18.320,00 €. Ou seja, ficamos com uma perda de 

15.500,00 €. 15.500,00 €/ano para esta Junta de Freguesia é extremamente significativo e não há uma medida 

compensatória por parte da Câmara.” 

 

 

 

Mirandela, 19 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal; 

 

__________________________ 

Francisco José Esteves 

 

A 1.ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal; 

 

__________________________ 

Luísa Maria Almeida Torres Belchior 

 

O 2.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal; 

 

__________________________ 

José António Costa Ferreira 


