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-----------------------------Ata número quatro de dois mil e dezassete-------------------------- 

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, nesta vila de 

Mesão Frio, no Salão Nobre dos Paços do Município, teve lugar a reunião ordinária 

deste mês da Assembleia Municipal de Mesão Frio. -------------------------------------------  

Presentes os senhores, Carlos Alberto Esteves Miranda Presidente da Assembleia 

Municipal, que, nesta qualidade, abriu a reunião às vinte e uma horas e cinco minutos, 

Anabela Valério Marrafa de Macedo, 1ª secretaria, Luís Miguel Silva Marques, 2º 

secretário, Jorge Filipe Portela, Marco Aurélio Correia de Araújo Ferro, André Filipe 

Miranda Monteiro, José Eduardo Branco dos Santos, António César Vicente Nunes, 

Pedro Miguel Alves Poças, Vítor Miguel Barros da Fonseca, Manuel Fernando 

Mesquita Correia, Francisco Guedes Moreira, Carlos Manuel Pombo Soares Silva (PS), 

Bruno Miguel Monteiro de Carvalho, Cristina Perpétua Martins de Oliveira Barros 

Gomes, Lisa Maria de Oliveira Martins e José da Fonseca Alves (PPD/PSD).------------- 

Estiveram ainda presentes os senhores Alberto Monteiro Pereira, Presidente da 

Câmara Municipal, Paulo Jorge Teixeira da Silva, Cristina Isabel de Almeida Guedes 

Major (PS) e António José Rodrigues Teixeira (PPD/PSD), vereadores. -----------------------  

FALTAS: Maria Teresa Alves Lúcio, Sílvia Andreia Correia (PPD/PSD), Eduardo 

Cassiano Miranda (independente, eleito nas listas do PS) e Marco António Peres 

Teixeira Silva (vereador do PPD/PSD).----------------------------------------------------------- 

Foi aprovada a ata da última reunião, por unanimidade.----------------------------------------

1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------------------------- 

Foram aprovados, por unanimidade, dois votos de pesar, apresentados pelos 

membros desta Assembleia Municipal, pelo falecimento dos munícipes Ernesto Cardoso 

e Israel Alves.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Também foi aprovada, por unanimidade, a proposta de um voto de pesar, 

apresentado pelos membros desta Assembleia Municipal, pelas mortes e dor ocorridas 

nos Concelhos de Pampilhosa da Serra, Figueiró dos Vinhos e de Pedrógão Grande e 

um voto de solidariedade pela dor dos familiares das vítimas e das centenas de feridos.-- 

O deputado Carlos Silva deu conta da cerimónia de inauguração da rua da Carreira e 

do campo de futebol, que considerou de grande significado e que contou com a vinda de 

representantes do estado, o que é sinónimo de reconhecimento do esforço desta câmara 

municipal. Acrescentou que a construção do campo de futebol foi um desejo 

concretizado de muitos jovens e que, apesar das críticas da oposição, ficou demonstrado 
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que com este presidente da câmara as obras propostas são concluídas dentro dos prazos 

e dos orçamentos previstos. Apresentou ainda os seus agradecimentos os Sr. Presidente 

da Câmara Municipal de Mesão Frio (CM) pelo trabalho realizado. ------------------------- 

O Sr. Presidente da CM agradeceu as palavras do deputado Carlos Silva e referiu que 

foi um dia grande para o concelho, aquele em que foram efetuadas as inaugurações, o 

qual ficará marcado na história do concelho. Associou-se aos votos de pesar aprovados, 

realçando a seriedade das pessoas em causa.----------------------------------------------------- 

 

2. Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara, acerca da atividade 

municipal, situação financeira e processos judiciais pendentes (artigo 25º, nº2, alínea c))------ 

O Sr. Presidente da CM apresentou alguns exemplos relativos à atividade municipal, 

em particular, a realização da fase distrital do concurso nacional de leitura no concelho 

de Mesão Frio, salientando que de entre dezanove municípios, um aluno do 

agrupamento de escolas prof. António da Natividade obteve o segundo lugar. Fez 

também referência à inauguração do centro de dia de Barqueiros, da rua da Carreira e do 

campo de futebol. Relativamente ao relatório financeiro, observou que se mantém o 

rumo dos últimos anos, sendo a dívida do município de seis milhões e trezentos e 

cinquenta e oito mil euros, à data de vinte de Junho.-------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tomado conhecimento.------------------------------------------------------------- 

3. Contratos de Aquisição de bens e serviços com encargos plurianuais, autorizados pela 

Assembleia Municipal, nos termos do n.º 1, artigo 30.º, das Normas de Execução 

Orçamental, que fazem parte integrante das Grandes Opções do Plano e Orçamento 2017 – 

Tomar Conhecimento; 

DELIBERAÇÃO: Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------- 

4. 2.ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2017 nos termos da alínea a), 

do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Proposta de Aprovação; 

O Sr. Presidente da CM referiu que esta revisão ocorre em junho, no sentido de 

incluir o saldo de gerência de 2016 no ano de 2017.-------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Foi aprovada por maioria, com treze votos a favor e quatro abstenções 

dos membros José da Fonseca Alves, Bruno Miguel Monteiro de Carvalho, Cristina 

Perpetua Martins de Oliveira Barros Gomes e Lisa Maria de Oliveira Martins 

(PPD/PSD).----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. 13.º Relatório Semestral de Acompanhamento de Execução do PSF – Apreciação; 

DELIBERAÇÃO: Foi apreciado.------------------------------------------------------------------- 
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6. 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2017, nos termos da alínea o), do n.º 1, do art.º 25.º, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Proposta de Aprovação;---------------------------------- 

O Sr. Presidente da CM referiu que, apesar das alterações efetuadas em 2016, a 

realidade do município alterou-se substancialmente e é necessário aprovar um mapa de 

pessoal ajustado às necessidades da Autarquia. Acrescentou que dos 15 lugares para 

assistentes operacionais, um será ocupado através da figura da mobilidade, havendo 

necessidade de proceder à contratação de 14 novos trabalhadores, o que só é possível 

porque a Câmara Municipal de Mesão Frio já não se encontra numa situação de 

endividamento excessivo. Referiu ainda que é sua intenção, nos próximos anos, 

aumentar o número de contratações, como forma de fixar famílias no concelho, nunca 

colocando em causa o equilíbrio financeiro do município.----------------------------- 

O deputado Carlos Silva sublinhou que está em votação uma proposta resultante da 

boa gestão do município, pelo facto de este se encontrar abaixo do limite de 

endividamento e que esta medida também ajudará a reduzir a taxa desemprego no 

concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Foi aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------- 

7. Período aberto ao Público.----------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas vinte e uma horas e trinta e 

cinco minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia  

 Carlos Alberto Esteves Miranda  

A 1ª Secretária  

 Anabela Valério Marrafa Macedo  

O 2º Secretário  

 Luis Miguel Silva Marques  

  

 


