
--------------------------------Ata número três de dois mil e dezanove------------------------------ 

---Ao vigésimo nono dia do Mês de Abril do Ano de Dois Mil e Dezanove, 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: Contratos de Aquisição de bens e serviços com encargos plurianuais, 

autorizados pela Assembleia Municipal, nos termos do n.º 1 e 2, artigo 30.º, das 

Normas de Execução Orçamental, que fazem parte integrante das Grandes Opções do 

Plano e Orçamento 2018 e 2019 – tomar conhecimento;----------------------------------------- 

---Ponto quatro: 2ª Revisão às Grandes Opções do Planos e Orçamento para 2019 – 

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

---Ponto cinco: Concessão da Exploração do Bar da Praia Fluvial da Rede – Autorização 

e fixação das condições;----------------------------------------------------------------------------------- 

---Ponto seis: Prestação de Contas e Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações 

Patrimoniais do ano de 2018 e Aplicação do Resultado Líquido – Proposta de 

aprovação;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--Ponto sete: Processo de Constituição da Águas do Interior do Norte E.I.M., S.A – 

Versão atualizada - Proposta de aprovação;--------------------------------------------------------- 

--Ponto oito: 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 seis minutos, 

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



segunda secretária, Marco Aurélio Correia de Araújo Ferro, Pedro Miguel Alves Poças, 

Marco António Gonçalves Teixeira, Tiago Miguel Rodrigues Alves, André Filipe Miranda 

Monteiro, José Eduardo Branco dos Santos, António César Vicente Nunes, Vítor Miguel 

Barros da Fonseca, Francisco Guedes Moreira, José Ângelo Pinto Vieira, Carlos 

Alexandre Dias Pereira (PS), Maria Teresa Freitas Alves Lúcio, Joaquim de Carvalho 

Saraiva e Maximiano Pereira Correia (PPD/PSD).---------------------------------------------------- 

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

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

Fernando Mesquita Correia, vereadores do (PS) e António José Rodrigues Teixeira, 

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

FALTAS INJUSTIFICADAS: Rafael António Ribeiro Pinto de Miranda (PPD/PSD);------------- 

FALTAS JUSTIFICADAS: Filipe Manuel Almeida de Sá e Jorge Filipe Portela (PS);------------ 

Iniciada a sessão, o Senhor Presidente da Mesada 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 Foram aprovados por unanimidade dois votos de pesar pelo 

falecimento do Senhor Tomás Carvalho de Sousa Pinto, ex-autarca deste município, e 

da Senhora Dona Maria Helena Branquinho de Carvalho Saraiva, mãe do membro 

desta assembleia Joaquim Saraiva.---------------------------------------------------------------------

---O senhor Presidente da Câmara Municipal pediu a palavra para informar a 

assembleia da aprovação de centro interpretativo do barco rabelo, obra que irá a 

concurso no mês de Maio, bem como da aprovação definitiva do projeto da zona 

industrial, e do início de negociações com o governo para a transferência de 

competências nas áreas da Saúde e Educação.------------------------------------------------------ 

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

sobre a atividade Municipal, incidindo a sua intervenção sobre as seguintes matérias: 

reunião com presidente das infraestruturas de Portugal no Marco de Canavezes; 

reunião com Conselho Regional do Norte; Reunião com Secretario de Estado da 

energia para acelerar a instalação de gaz natural no nosso concelho; reunião com 



proprietária da quinta do castelo em Oliveira; reunião com a empresa para elaboração 

da estratégia local de habitação; reunião com a organização do congresso 

internacional sobre a temática do medo; reunião com a Direção do Agrupamento de 

Escolas Professor António da Natividade; cerimónia da atribuição de bolsas de estudo 

aos alnos do concelho.------------------------------------------------------------------------------------- 

----No ponto três, não havendo ninguém inscrito para intervir, foi tomado 

conhecimento dos contratos de aquisição de bens e serviços com encargos plurianuais, 

autorizados pela Assembleia Municipal;--------------------------------------------------------------- 

---No ponto quatro, O senhor Presidente da Câmara Municipal explicou que a 2ª 

revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento teria como finalidade o reforço das 

verbas para a concretização da obra do Castro de Cidadelhe e do centro interpretativo 

do barco rabelo, e, não havendo ninguém inscrito para intervir, posto à votação o 

documento em mérito foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------- 

---No ponto cinco, O senhor Presidente da Câmara Municipal começou por explicou 

que era intenção inicial do Executivo que fosse o Município a explorar diretamente o 

bar da praia da rede, Sucede que, entretanto, surgiram alguns interessados na 

exploração do local pelo que se optou por abrir o respetivo concurso. O Senhor 

deputado Maximiniano Correia questionou o senhor Presidente da Câmara Municipal 

se pelo valor em causa, que considera elevado, existiriam realmente alguns 

interessados. O Senhor deputado Joaquim Saraiva questionou o senhor Presidente da 

Câmara Municipal sobre qual o interesse que o Município tem no espaço em causa, se 

será só para alugar e estar a funcionar ou se está a pensar numa atração turística 

futura dada a proximidade do futuro museu interpretativo do barco rabelo. Neste 

âmbito, o Senhor deputado Maximiniano Correia questionou o senhor Presidente da 

Câmara Municipal sobre o ponto de situação do projeto Douro Marina Hotel. O senhor 

Presidente da Câmara Municipal explicou que o cais da Rede é diferente de todos os 

outros do rio Douro porque é pertença do Município, disse não saber qual a motivação 

que levou á construção do referido cais mas que na mesma altura foram construídas 

duas praias fluviais, a do rio Teixeira que é completamente ilegal porque foi construída 

no Concelho de Baião e a da Rede construída em terrenos que não pertencem ao 



Município e em que não existem condições para cumprir com todas as premissas que 

são exigidas para a sua total legalização. E, não havendo mais ninguém inscrito para 

intervir, posto à votação o documento em mérito foi aprovado por unanimidade.-------- 

---No ponto seis, O senhor Presidente da Câmara Municipal fez uma apresentação em 

power point da prestação de contas e Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações 

Patrimoniais do ano de 2018 e Aplicação do Resultado Líquido, não havendo ninguém 

inscrito para intervir, posto à votação o documento em mérito foi aprovado por 

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

---No Ponto sete, o senhor Presidente da Câmara Municipal explicou o processo de 

constituição da Aguas do Interior do Norte E.I.M, SA. Na sua versão final. O Senhor 

deputado Maximiniano Correia solicitou o acesso aos documentos anexos a esta 

versão final porque no seu entender são importantes para uma análise mais apurada. 

O senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que iria fazer chegar aos deputados 

o documento completo, não havendo mais ninguém inscrito para intervir, posta à 

votação apresente proposta, foi aprovada por unanimidade.----------------------------------- 

---No Ponto oito, período aberto ao público, não se registaram quaisquer pedidos de 

intervenção.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

sendo, de seguida, encerrada a sessão, pelas vinte e duas horas e treze minutos.--------- 

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) 


