IV SEMINÁRIO SOBRE A DEMOCRACIA LOCAL
Realizou-se em Mirandela, no Salão Nobre do Município (Palácio dos Távoras), no
passado sábado, dia 4, o IV Seminário sobre a Democracia Local conforme programa
previamente divulgado (link).
Foi uma iniciativa muito participada, durante a qual foram debatidos problemas de
organização e funcionamento das assembleias municipais e das relações entre estas e as câmaras
municipais.
A intervenção inicial esteve a cargo do Prof. Ricardo Hermany (Universidade de Santa
Cruz do Sul, Brasil), que deu a conhecer a organização dos municípios do Brasil que assenta em
dois órgãos: a câmara municipal (câmara dos vereadores), diretamente eleita pelo método
proporcional e que tem muitas semelhanças no seu funcionamento com a nossa assembleia
municipal e no prefeito, que é eleito diretamente no mesmo dia e que corresponde, em termos
gerais, ao nosso presidente da câmara. O mandato da câmara municipal e do prefeito é, tal como
em Portugal, de quatro anos e também há limitação de mandatos para o prefeito, podendo este
ser reeleito mas só para mais um mandato (oito anos no total). Foi também referida a importância
da Confederação Nacional dos Municípios do Brasil (CNM).
Intervieram na segunda parte do seminário Ilídio Granjo Vaz e José Pavão, presidentes
das assembleias municipais de Mogadouro e Mirandela e

António Branco e Berta

Nunes, presidentes das câmaras municipais de Alfândega da Fé e Mirandela.
Após todas estas intervenções decorreu um largo debate, abrangendo nomeadamente a
participação dos presidentes de juntas de freguesia nas assembleias municipais, a presença na
câmara de vereadores da oposição, a existência de um órgão constituído pelos presidentes de
junta de freguesia, o apoio à assembleia municipal, o horário de funcionamento da assembleia e
alguns aspetos do municipalismo brasileiro.
Foi ainda apresentado pelo Prof. Luís Pires do Instituto Politécnico de Bragança o
Mestrado de Administração Autárquica que vai funcionar a partir de setembro deste ano em
Mirandela.
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O Prof. António Cândido de Oliveira, Diretor do NEDAL anunciou que está em
preparação um novo estudo sobre a organização e funcionamento das assembleias municipais no
nosso país que terá por base um questionário nacional (continente e ilhas) e que dará uma
especial atenção aos regimentos das assembleias. Será um segundo estudo, de âmbito mais
alargado, pois o primeiro efetuado em 2012 e está publicado.
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