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

---Ao nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezanove, reuniu a Assembleia 

Municipal em sessão extraordinária, no Salão Nobre dos Paços do Município, a 

requerimento do Presidente da Câmara Municipal, em cumprimento de deliberação 

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

Ponto um. Quarta Modificação Orçamental às Grandes Opções do Plano e Orçamento 

2019 – (3.ª Revisão ao Orçamento da Receita e Plano de Atividades Municipal; 4.ª 

Revisão ao Orçamento da Despesa e Plano Plurianual de Investimentos – Proposta de 

aprovação; 

Ponto dois: Contratualização de um empréstimo de médio e longo prazos, para a 

contrapartida nacional de quatro projetos cofinanciados pelo FEDER, no âmbito do 

Quadro de Compromissos do PARU e do PROVERE, até ao montante de 109.252,60€ - 

Proposta de Aprovação;----------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três: Contratualização de um empréstimo de médio e longo prazos, para a 

contrapartida nacional de quatro projetos cofinanciados pelo FEDER, no âmbito do 

Quadro de Compromissos do PARU e do PROVERE, até ao montante de 109.252,60€ - 

Encargos Plurianuais - Proposta de Aprovação;------------------------------------------------------ 

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

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

Luís Miguel Silva Marques, primeiro secretário, Marco Aurélio Correia de Araújo Ferro, 

designado segundo secretário nos termos do artº 10º, nº 3, do Regimento, Filipe 

Manuel Almeida de Sá, Pedro Miguel Alves Poças, Jorge Filipe Portela, Marco António 

Gonçalves Teixeira, Tiago Miguel Rodrigues Alves, André Filipe Miranda Monteiro, José 

Eduardo Branco dos Santos, Francisco Guedes Moreira, António César Vicente Nunes, 

Vítor Miguel Barros da Fonseca, José Ângelo Pinto Vieira, Carlos Alexandre Dias Pereira 

(PS), Maria Teresa Freitas Alves Lúcio, Joaquim de Carvalho Saraiva e (PPD/PSD).--------- 



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

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

vereadores do (PS).----------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS JUSTIFICADAS: Justina Alexandra de Sousa Teixeira, (PS) e Maximiano Pereira 

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

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

FALTAS: Manuel Fernando Mesquita Correia (PS) e António José Rodrigues Teixeira 

(PPD/PSD), vereadores.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

presentes, e por força da ausência da segunda secretaria da mesa designou o Senhor 

Deputado Marco Ferro para o lugar de segundo secretario.------------------------------------- 

Ponto um- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que a 4.ª Modificação 

Orçamental ás Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2019, corresponde à 3.ª 

Revisão Orçamental da Receita e Plano de Atividades Municipais, e à 4.º Revisão ao 

Orçamento da Despesa e Plano Plurianual de Investimentos, cujo âmbito corresponde 

à inserção de três novos projetos/ação, a financiar pelo quadro de compromisso do 

PARU e PROVERE, nomeadamente: a Reabilitação da Avenida Dr. Domingos Monteiro 

e Envolvente, a Reabilitação da Rua do Mercado e Envolvente, e a Revitalização do 

Balneário Termal das Caldas do Moledo, sendo que cada item inclui os respectivos 

Planos, Estudos, Projetos, Certificações, e Empreitada. Mais referiu que esta 

modificação contempla ainda o reforço de algumas rubricas orçamentais inicialmente 

previstas, no documento estratégico, que pelo decorrer da atividade municipal, não 

dispõem de saldo suficiente para acomodar novos compromissos.----------------------------

-O Senhor Deputado Joaquim Saraiva referiu que se iria abster porque o único 

investimento com que concorda é o que diz respeito as Caldas do Moledo porque 

sempre o defendeu, mas não concorda com os outros porque no seu entender são 

despesistas e não trazem retorno, terminou questionando quanto é que a camara já 

gastou em projectos estudos e certificações.-------------------------------------------------------- 



-O Senhor Deputado Pedro Poças afirmou que o senhor Deputado Joaquim saraiva 

anda ao sabor do vento em virtude de estar constantemente a trocar de opinião 

relativamente a diversos assuntos discutidos nesta assembleia. Recordou que em 

sessões anteriores o Sr Deputado J. Saraiva manifestou-se contra a realização de obras 

nas Caldas do Moledo duvidando das capacidades do executivo em proteger os 

interesses do conselho e referindo que as mesmas não eram do interesse dos 

munícipes de mesão frio.---------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente á critica de que os restantes projetos são despesistas e que não trazem 

ganho, tal não é verdade uma vez que trazem obra e postos de trabalho e com isso 

existe ganhos indiretos. .---------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que quando se candidata uma 

obra o montante para a realização do projecto já está contemplada, sendo que tudo é 

feito por técnicos sérios e certificados, continuou dizendo que nunca como agora se 

registou um volume tão grandioso de obra em Mesão Frio sendo esta uma imagem de 

marca que irá ser deixada por este executivo, terminou fazendo referencia a algumas 

obras já concluídas que era inicialmente alvo de muita critica mas que depois de 

acabadas são elogiadas por todos.---------------------------------------------------------------------- 

-O Senhor Deputado Joaquim Saraiva referiu que o Senhor Presidente do Município 

não respondeu a questão colocada.-------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais ninguém inscrito para intervir, posto à votação o documento em mérito foi 

aprovado por maioria com dezasseis votos a favor, com uma abstenção do membro 

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

Ponto dois- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que a presente 

proposta de contratualização do empréstimo de médio e longo prazos, até ao 

montante de 109.252,60€, tem como finalidade o financiamento da contrapartida 

nacional dos projetos/ação relativos à Reabilitação do Espaço Público da Avenida 

Conselheiro Alpoim e envolvente, à Reabilitação da Avenida Nova e envolvente, à 

Reabilitação de Edifício da Torre de Santa Cristina, e ao Centro Interpretativo do 

Museu do Barco Rabelo, Não havendo mais ninguém inscrito para intervir, posto à votação o 

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



Ponto Três- O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a presente proposta vai no 

sentido de a Assembleia Municipal aprovar o plano de amortização, cujo encargo é 

transferido para além do mandato 2017/2021, associado à contratualização do 

empréstimo de médio e longo prazos, para a contrapartida nacional de quatro projetos 

co-financiados pelo FEDER, no âmbito do Quadro de Compromissos do PARU e do 

PROVERE, até ao montante de 109.252,60€, nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do 

Decreto Lei N.º 197/99, de 8 junho, conjugado com a alínea c) n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e artigo 12.º do Decreto Lei n.º 127/2012, Não havendo 

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

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

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

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia 

 (Carlos Manuel Pombo Soares Silva) 

O Primeiro Secretário _____________________________________________________ 

(Luis Miguel Silva Marques) 

O Segundo Secretário _____________________________________________________ 

(Marco Aurélio Correia Araújo Ferro) 


