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-----------------------------Ata número dois de dois mil e dezoito------------------------------- 

---Ao trigésimo dia do Mês de Abril do Ano de Dois Mil e Dezoito, reuniu a 

Assembleia Municipal em sessão ordinária, no Salão Nobre dos Paços do Município, 

com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------- 

---Ponto um: Período antes da ordem do dia;--------------------------------------------------- 

---Ponto dois: Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal 

acerca da atividade municipal, situação financeira e processos judiciais pendentes 

(artigo 25º, nº 2, alínea C da Lei 75/2013 de 12 Setembro); ---------------------------------- 

---Ponto três: Eleição de representante da Assembleia Municipal para a ARS Norte;---- 

---Ponto quatro: Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências nas 

Juntas de Freguesias – ao abrigo do n.º 1, do artigo 132.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro - 6.º Relatório Semestral de Acompanhamento - Proposta de Aprovação 

(clausula 10.ª do Contrato);------------------------------------------------------------------------- 

---Ponto cinco: 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 2018 – Tomar Conhecimento;-------------------------------------------------------- 

---Ponto seis: Aquisição de Energia Elétrica para as instalações dos Municípios da 

CIMDOURO e Afins – Aprovação dos Encargos Plurianuais – Ano Económico de 2019 

– Proposta de aprovação;---------------------------------------------------------------------------- 

--Ponto sete: Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e 

a respetiva avaliação, bem como, apreciação e votação do Documento de Prestação de 

Contas 2017, nos termos da alínea l), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro – Certificada pelo Revisor Oficial de Contas;---------------------------------------- 

--Ponto oito: Suspensão do Plano de Saneamento Financeiro, nos termos n.º 4, do art.º 

97.º, da Lei n.º 114/2017, de 28 de dezembro (Lei de Orçamento do Estado para 2018) – 

Proposta de aprovação;------------------------------------------------------------------------------ 

--Ponto nove: Período aberto ao público;-------------------------------------------------------- 

Presentes os senhores, Carlos Manuel Pombo Soares Silva, Presidente da Assembleia 

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

Luís Miguel Silva Marques, primeiro secretário, Justina Alexandra de Sousa Teixeira, 

segunda secretária, Marco Aurélio Correia de Araújo Ferro, Filipe Manuel Almeida de 

Sá, Pedro Miguel Alves Poças, Paulo Ricardo Guedes Pinto, Jorge Filipe Portela, Marco 

António Gonçalves Teixeira, Tiago Miguel Rodrigues Alves, André Filipe Miranda 
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Monteiro, José Eduardo Branco dos Santos, António César Vicente Nunes, Vítor 

Miguel Barros da Fonseca, Francisco Guedes Moreira, José Ângelo Pinto Vieira, (PS), 

Maximiano Pereira Correia, Maria Teresa Freitas Alves Lúcio e Joaquim de Carvalho 

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

Presentes os senhores Alberto Monteiro Pereira, Presidente da Câmara Municipal, Paulo 

Jorge Peres Teixeira da Silva, Cristina Isabel de Almeida Guedes Major, Manuel 

Fernando Mesquita Correia vereadores (PS) vereadores---------------------------------------

---- FALTAS INJUSTIFICADAS: Rafael António Ribeiro Pinto de Miranda.-------------

---- FALTAS DE VEREADORES Eduardo Cassiano Nogueira Pinto de Miranda.-------- 

---Iniciada a sessão, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, após cumprimentar os 

presentes, pôs a votação a ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade e 

deu a conhecer aos deputados a correspondência recebida.------------------------------------ 

---No ponto um, Abertas as inscrições pediu a palavra o Senhor Deputado Pedro Poças 

para felicitar em nome do grupo parlamentar do partido Socialista a União Futebol 

Clube de Barqueiros pela conquista da taça Distrital da Associação de futebol de Vila 

Real em futsal, bem como pela prestação ao longo do campeonato.-------------------------- 

---No ponto dois, O senhor presidente da Câmara Municipal informou a Assembleia 

sobre a atividade Municipal, incidindo a sua intervenção sobre os seguintes pontos: 

Felicitou o Senhor Presidente da Assembleia Municipal pela eleição para vice-

presidente da Assembleia Intermunicipal da CIMDOURO; destaque para as inúmeras 

notícias sobre Mesão Frio na imprensa; verbas do 2020, reforço do PARU em 20%; 

candidatura da CIMDOURO ao PROBER onde se inclui a recuperação do largo da feira 

(mercadinho) e o Museu do Barco Rabelo; Aprovação do projeto de combate ao 

abandono e insucesso escolar; reunião com Ministro da Administração interna; reunião 

com presidente da Camara Municipal de Baião. No que diz respeito a situação 

financeira informou que a divida do município situa-se nos cinco milhões novecentos e 

noventa e três mil euros, que já inclui os autos das obras de regeneração urbana.---------- 

---No ponto três, O Senhor Deputado António Nunes apresentou em nome do grupo 

Parlamentar do Partido Socialista a candidatura do Deputado Pedro Poças para 

representante da Assembleia Municipal na ARS Norte, realçando que sendo um 

profissional da área da saúde, será o elemento mais indicado para o efeito. E, não 

existindo mais candidatos, procedeu-se a votação por escrutínio secreto tendo sido eleito 

com dezanove votos;--------------------------------------------------------------------------------- 
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---No ponto quatro, O Senhor Deputado Maximiniano Correia solicitou que no futuro, 

quando forem discutidos estes tipos de contratos, sejam disponibilizados aos deputados 

os documentos remetidos pelas diferentes Juntas de Freguesia, o que mereceu aceitação 

dos presentes. E não havendo mais ninguém inscrito para intervir, foi posto a votação, o 

documento que foi aprovado por unanimidade;--------------------------------------------------

---No ponto cinco, 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 2018; o senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou uma 

breve explicação, e foi tomado conhecimento por todos os elementos presentes;---------- 

---No ponto seis, Aquisição de Energia Elétrica para as instalações dos Municípios da 

CIMDOURO e Afins – Aprovação dos Encargos Plurianuais – Ano Económico de 2019 

-, o Senhor Deputado Maximiniano Correia questionou solicitou ao Senhor Presidente 

da Câmara Municipal esclarecimentos quanto o valor inscrito na rubrica de rendimentos 

de propriedades, onde é apresentado um valor de quinhentos e trinta e sete mil euros de 

rendas, na parte da receita, tendo aquele respondido que o documento é elaborado com 

base em opções políticas e em obediência às pertinentes regras técnicas, sendo tal 

rubrica resultante de tais procedimentos. E não havendo mais ninguém inscrito para 

intervir, posto a votação, foi aprovado por unanimidade.-------------------------------------- 

---No Ponto sete: O Senhor Presidente da Câmara Municipal fez uma apresentação em 

powerpoint sobre a Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações 

Patrimoniais e a respetiva avaliação, bem como, apreciação e votação do Documento de 

Prestação de Contas 2017, nos termos da alínea l), do n.º2, do art.º25.º, da Lei 

n.º75/2013, de 12 de Setembro – Certificada pelo Revisor Oficial de Contas, tendo-se 

mostrado orgulhoso pelo trabalho desenvolvido pelo executivo que lidera, dando ênfase 

e destaque aos seguintes pontos: Abandono do plano de saneamento financeiro; fim do 

cálculo de fundos disponíveis todos os meses; taxas de execução elevadas; diminuição 

da divida em mias de duzentos mil euros; aumento das despesas de capital; diminuição 

do valor de juros pagos; diminuição dos custos com combustível; redução do valor do 

IMI. Não havendo ninguém inscrito para intervir, foi posto a votação tendo sido 

aprovado por maioria com dezoito votos a favor e uma abstenção do Deputado Joaquim 

Saraiva (PPD/PSD);--------------------------------------------------------------------------------- 
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---No Ponto oito: Suspensão do Plano de Saneamento Financeiro, nos termos n.º 4, do 

art.º 97.º, da Lei n.º 114/2017, de 28 de dezembro (Lei de Orçamento do Estado para 

2018, após breve apresentação feita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, e não 

havendo ninguém inscrito para intervir, foi posto a votação o documento em mérito 

tendo sido aprovado por unanimidade;------------------------------------------------------------ 

---No Ponto nove: No período aberto ao público, o munícipe Manuel Pinto de Souza, 

cuja identidade é do conhecimento dos membros da Assembleia Municipal bem como 

do executivo, depois de devidamente autorizado pelo Presidente da Mesa a intervir, 

levantou um conjunto de questões que se prendem com a sinalização gráfica vertical e 

da segurança rodoviária da vila de Mesão Frio, que na sua ótica não será a melhor;------- 

---Nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada por unanimidade a minuta da reunião, 

sendo, de seguida, encerrada a sessão, pelas vinte e três horas.------------------------------- 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia                ________________________________ 

                                                                              (Carlos Manuel Pombo Soares Silva) 

O Primeiro Secretário                                        ________________________________ 

                                                                                   (Luis Miguel Silva Marques) 

A Segunda Secretária                                        ________________________________ 

                                                                                (Justina Alexandra de Sousa Teixeira) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


