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

---Ao trigésimo sétimo dia do Mês de Setembro 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:------------------------------------------------------------------- 

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

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))--------------------------------------------------------------------------------- 

3.  Informação Semestral sobre a situação económica, financeira e orçamental 

relativa ao 2.º semestre de 2018 – Tomar conhecimento---------------------------------- 

4. Informação Semestral sobre a situação económica, financeira e orçamental 

relativa ao 1.º semestre de 2019 – Tomar conhecimento;----------------------------- 

5. Contratos de Aquisição de Bens e Serviços com Encargos Plurianuais, autorizados 

pela Assembleia Municipal a 23 de novembro de 2018, ao abrigo da Autorização 

Genérica – Tomar conhecimento;--------------------------------------------------------------- 

6. Eleição de um presidente de junta de freguesia efetivo e de um presidente de 

junta de freguesia substituto para participar no XXIV Congresso da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses;-------------------------------------------------------- 

7. 1ºRelatório Semestral de Acompanhamento aos Contratos Interadministrativos 

– 2019 – Proposta de aprovação;-------------------------------------------------------------- 

8. 5. ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2019 – 

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

9. Apoio/ Contribuição nos custos a suportar pela construção das infraestruturas 

relacionadas com o parque de estacionamento e acessos ao Cemitério de 

Cidadelhe – Freguesia de Cidadelhe – Proposta de aprovação;------------------------ 

10. IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 2020 – Proposta de aprovação;------------ 

11. TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem 2020 – Proposta de 

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

12. IRS - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 2020 – Proposta de 

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



13. 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 três 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), 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 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 pediu a palavra o Senhor Deputado Joaquim Saraiva para abordar o 

tema das Caldas do Moledo uma vez que na última assembleia o grupo parlamentar do 

Partido Social Democrata foi acusado de ter alterado a sua posição, recordou que em 

vinte e oito de setembro de dois mil e dezoito pediu esclarecimentos sobre o tema 

aludindo para tal a uma entrevista dada pelo Presidente do Município do Peso da 

Régua e questionou na altura “é verdade que existe um protocolo com o nosso 

Município no que se refere a este programa?”, “ a ser verdade quais os contornos e o 

que mudou de um ano a esta parte relativamente a nossa posição?”, “ sendo este um 

projeto de enorme importância para o desenvolvimento turístico da nossa região, o 

que se pensa fazer para que sejamos parte integrante e possamos beneficiar desta 



obra que na realidade poderá contribuir para benefícios do nosso Município e dos 

nossos Munícipes?” referiu que a estas questões o Senhor Presidente da Camara 

limitou-se a informar que a sua posição e do executivo que lidera se mantinha 

inalterada e que a Câmara de Peso da Régua enveredou por um processo nos tribunais 

onde reclamava a propriedade das termas, pondo de parte qualquer protocolo ou 

parceria com o Concelho vizinho, Mesão Frio, por forma a podermos ser parte 

integrante do processo e ainda acrescentou que as Caldas do Moledo foram entregues 

pelo turismo Porto e Norte ao Município vizinho num processo habilidoso da autoria 

do seu presidente Melchior Moreira, continuou referindo que quis fazer este 

esclarecimento para que se reponha a verdade e para que o senhor Pedro Poças tenha 

mais atenção quando traz a esta assembleia inverdades, habilidades dizendo que o 

Partido Social Democrata alterou a sua posição quando na verdade quem a alterou foi 

o Senhor Presidente da Camara.---------------------------------------------------------------------- 

---O senhor Deputado Pedro Poças referiu que relativamente ao tema Caldas do 

moledo vai manter a sua posição e aquilo que disse porque o Senhor Deputado 

Joaquim Saraiva esquece-se que já na legislatura anterior o senhor também fazia parte 

desta Assembleia e que se referiu não ao atual mas sim ao anterior Presidente da 

Camara do Município do Peso da Régua e a posição deste relativamente ao anterior 

mandato não era a mesma, prosseguiu referindo que achou piada ao facto de o Senhor 

Deputado Joaquim Saraiva ter dito na sua intervenção muito expressamente que o 

Senhor Presidente da Camara de Mesão Frio disse que o processo iria avançar para as 

Caldas do Moledo e que iria defender com unhas e dentes os interesses do Concelho 

de Mesão Frio, porque a data da carta que o Senhor se estava a referir dizia muito 

claramente que Mesão Frio não estava a ser parte integrante do processo, a partir do 

momento que Mesão Frio passou a ser parte integrante do processo ai sim pode 

contar com o nosso Município, e foi precisamente o que aconteceu.------------------------- 

---O senhor Deputado Pedro Poças informou a Assembleia da realização de uma 

reunião do ACES Douro Norte onde foi apresentado o plano de saúde local 2020, onde 

foi feito um ponto de situação do primeiro semestre de dois mil e dezanove e onde 

foram apresentados os desafios e as dificuldades mais prementes das quais se realça o 



facto de cada vez ser mais difícil manter os médicos de família porque existe uma 

rotação muito grande o que não permite que exista uma continuidade de cuidados, 

referiu ainda que o Senhor Presidente daquele órgão dirigiu os parabéns ao Município 

de Mesão Frio pela adesão a “cadeira dentista”, continuou a sua intervenção dando os 

parabéns ao Senhor Deputado Tiago Alves pela conclusão da sua licenciatura e 

terminou dando uma palavra de reconhecimento a todos os Presidentes de Junta pela 

politica de proximidade que têm vindo a praticar.-------------------------------------------------- 

---O senhor Deputado Tiago Alves usou da palavra para endereçar os parabéns ao 

executivo pelas atividades de verão nomeadamente a realização do rally de Mesão 

Frio, a feira do petisco e a festa da juventude.------------------------------------------------------- 

---O senhor Presidente da Câmara Municipal referiu estar contente com a posição do 

Partido Social Democrata em relação as Caldas do Moledo, que vai ao encontro da 

posição desde sempre assumida por si ao longo deste processo, e que é vontade deste 

executivo a tomada de posições que acompanhem o crescimento do setor do Turismo, 

informou sobre o arranque da empresa das águas do interior norte que iniciará 

oficialmente a um de Janeiro de dois mil e vinte, demonstrou satisfação pelo trabalho 

que está a ser efetuado no setor da educação e que já começa a ter resultados dado 

que noventa por cento dos alunos que concorreram ao ensino superior entraram em 

uma das três primeiras opções e noventa e cinco por cento entraram na primeira fase, 

abordou o relatório da DGAL sobre a situação financeira dos Municípios e onde o 

Município de Mesão Frio se encontra bem posicionado, informou sobre o relatório de 

exploração das piscinas descobertas que apresenta um resultado liquido de 

aproximadamente treze mil euros, terminou convidando todos os presentes para a 

inauguração do miradouro de Oliveira e para a inauguração da Avenida Conselheiro 

José Maria Alpoim.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---O senhor Deputado Pedro Poças questionou o Senhor presidente da Camara sobre a 

prova Douro Ultra Trail nomeadamente quais os locais e horários da interrupção do 

transito, justificando que levanta esta questão dado que leu na ata de reunião de 

Camara que o Senhor Vereador do Partido social Democrata votou contra a realização 

da referida prova dizendo que a realização da mesma iria interferir com as atividades 



vitivinícolas do Concelho, terminou dando os parabéns a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntario de Mesão Frio pela criação da escola de infantes e cadetes.------- 

---O senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que ficou estupefacto com o voto 

contra do Senhor vereador da oposição quanto a realização da prova Douro Ultra trail 

uma vez que é uma prova de âmbito Regional com mais de mil inscrições e que traz 

um prestígio enorme, informou que o corte do trânsito ocorrerá no sábado pelas oito 

da manha por um período entre os trinta e quarenta e cinco minutos.----------------------- 

---O senhor Vereador António Teixeira foi autorizado a usar da palavra e justificou que 

votou contra a realização da prova uma vez que o corte da estrada iria prejudicar a 

circulação dos veículos de transporte de uvas para a Adega Cooperativa.------------------- 

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

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

participação no sexto encontro de escolas TEIP; assinatura do protocolo para a 

instalação da rede de gaz natural em Mesão frio; reunião com delegado regional da 

educação no âmbito da transferência de competências; abertura da feira do petisco; 

contratação de novos seguros para o Município com uma poupança significativa; 

assinatura do contrato da museografia do centro interpretativo do barco Rabelo; 

oitava edição do rally de Mesão Frio; realização da festa “noite branca”; Realização da 

obra do miradouro de Barqueiros; reunião do agrupamento de centros de saúde; 

terminou informando que a situação financeira do Município é estável e que a divida 

se situa nos cinco milhões e quatrocentos mil euros.---------------------------------------------- 

----No ponto três, Informação Semestral sobre a situação económica, financeira e 

orçamental relativa ao 2.º semestre de 2018, não havendo ninguém inscrito para 

intervir, foi tomado conhecimento.---------------------------------------------------------------------   

---No ponto quatro, Informação Semestral sobre a situação económica, financeira e 

orçamental relativa ao 1.º semestre de 2019, não havendo ninguém inscrito para 

intervir, foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------- 



---No ponto cinco, Contratos de Aquisição de Bens e Serviços com Encargos 

Plurianuais, autorizados pela Assembleia Municipal a 23 de novembro de 2018, ao 

abrigo da Autorização Genérica, não havendo ninguém inscrito para intervir, foi 

tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------ 

---No ponto seis, Eleição de um presidente de junta de freguesia efetivo e de um 

presidente de junta de freguesia substituto para participar no XXIV Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, foi apresentada pelo grupo 

parlamentar do Partido Socialista uma lista indicando como efetivo o Senhor 

Presidente da Freguesia de oliveira José Ângelo Pinto Vieira e como substituto o 

Senhor Presidente da Freguesia de Vila Marim Vítor Miguel Barros de Fonseca, apos 

votação em escrutínio secreto os referidos elementos foram eleitos com quinze votos 

a favor e dois votos em branco.--------------------------------------------------------------------------  

---No Ponto sete, 1ºRelatório Semestral de Acompanhamento aos Contratos 

Interadministrativos – 2019, não havendo ninguém inscrito para intervir, posto à 

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

---No Ponto oito, 5. ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 

2019, após uma breve exposição do Senhor Presidente da Câmara Municipal, não 

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

aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 

---No Ponto nove, Apoio/ Contribuição nos custos a suportar pela construção das 

infraestruturas relacionadas com o parque de estacionamento e acessos ao Cemitério 

de Cidadelhe – Freguesia de Cidadelhe, após uma breve exposição do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, não havendo ninguém inscrito para intervir, posto à 

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

---No Ponto dez, IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 2020, O senhor Presidente da 

Câmara Municipal explicou que abordaria de uma só vez todos os impostos e taxas e 

referiu que as percentagens propostas são exatamente iguais às do ano de dois mil e 

dezanove, aproveitou ainda para informar a Assembleia que a receita que provem dos 

impostos tem vindo a reduzir ano após ano.--------------------------------------------------------- 



---O Senhor Deputado Joaquim Saraiva usou da palavra para reforçar aquilo que o 

Partido Social Democrata pensa destes impostos desde o ano passado e informou a 

Assembleia que Mesão Frio é o Concelho do Distrito que tem a taxa de IMI mais alta e 

que oito dos catorze Concelhos do Distrito praticam já a taxa mínima, referiu que a 

votação do Partido Social Democrata seria nos mesmos moldes ou seja vamos votar 

contra porque entendem que estas taxas ajudam a fixar os residentes no Concelho, 

principalmente os mais jovens e são essas politicas que no fundo a maior parte dos 

Concelhos do Pais estão a tomar, a saber: eliminação do IRS e redução para o mínimo 

de todas as restantes taxas e impostos e que acha muito estranho o Município de 

Mesão Frio estar em contra ciclo com estas politicas principalmente porque o Senhor 

Presidente da Camara disse que assim que assim que o Município se visse livre do 

aperto financeiro baixaria os impostos.---------------------------------------------------------------- 

-O Senhor Deputado Pedro Poças corrigiu o Senhor Deputado Joaquim saraiva 

afirmando que o que foi dito pelo Presidente da Camara foi que o imposto se manteria 

inalterável e não que iria subir, referiu que a Assembleia já aprovou no passado 

medidas como o programa bombeiro valoriza mais que mitigam alguns impostos como 

é o caso do IMI, terminou dizendo ninguém gosta de pagar impostos mas que estes 

são importante fonte de rendimento do Município e que potenciam os investimentos.- 

---O senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que se a herança financeira não 

tivesse sido tão pesada poderíamos de bom grado dispensar toda a receita 

proveniente dos impostos até porque só de juros e amortizações do saneamento 

financeiro já se pagou bem mais, afirmou que nunca ninguém o acusará de gerir 

hipotecando o futuro porque faz a gestão da causa pública e não gestão de causas 

pessoais, terminou referindo que com os executivos que tem liderado o Município 

nunca se atrasou com nenhum pagamento porque somos pessoas de contas. E não 

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

foi aprovado por maioria, com catorze votos a favor do PS e três votos contra dos 

membros do PPD/PSD.------------------------------------------------------------------------------------- 



---No Ponto onze, TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem 2020, não havendo 

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

por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---No Ponto doze, IRS - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 2020, não 

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

aprovado por maioria, com catorze votos a favor do PS e três votos contra dos 

membros do PPD/PSD.------------------------------------------------------------------------------------- 

---No Ponto treze, 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 uma horas e quarenta e oito 

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) 

 


