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

---Ao terceiro dia do Mês de Dezembro 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 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. Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências – Relatório 

Intercalar (01/07/2019 a 30/09/2019) – Tomar conhecimento---------------------- 

4. Contratos de Empreitada e 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;--------------------------- 

5.  Encargos Plurianuais referente ao contrato de empreitada “Expansão da Zona 

Industrial/Empresarial da Caminheira/Cabrial” (2019/2020) – Proposta de 

Aprovação;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Documentos Previsionais para o ano 2020 e Propostas Anexas, nos termos da 

alínea a), b), c), f) j) e o), do nº1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro conjugado com o n.º 1, do artigo 45.º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de 

Setembro;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Orçamento Municipal (Receita e Despesa) para o ano de 2020 – Proposta 

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

b) Grandes Opções do Plano (PPI e PAM) para o ano de 2020 – Proposta de 

Aprovação;------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Relatório da Política Orçamental – Proposta de Aprovação; ---------------------- 

d) Articulado com as Normas de Execução Orçamental, incluindo o pedido de 

Autorização Genérica para dispensa de Autorização Prévia para 

Compromissos Plurianuais, entre outras – Proposta de Aprovação;------------- 



e) Atualização da Tabela de Taxas e Licenças, que faz parte integrante do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em função da 

taxa de inflação publicada pelo INE - Proposta de aprovação;-------------------- 

f) Mapa de Pessoal para o ano 2020 – Proposta de Aprovação; 

g) Mapa de Encargos Anuais – Empréstimos de Médio e Longo Prazos, para o 

ano de 2020 – Tomar conhecimento;---------------------------------------------------- 

h) Empréstimo a Curto Prazo para o ano de 2020 – Proposta de Aprovação;----- 

7. 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, Filipe Manuel Almeida de Sá, 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 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)------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

FALTA JUSTIFICADA: Jorge Filipe Portela, Tiago Miguel Rodrigues Alves (PS) Maria 

Teresa Freitas Alves Lúcio e António José Rodrigues Teixeira vereador do (PPD/PSD).---- 

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.---------------------------------- 

Sob proposta da Mesa foram aprovados por unanimidade dois votos de pesar pelo 

falecimento dos Senhores Manuel Rodrigues ex-presidente da junta da extinta 

freguesia de Vila Jusã e do ex-funcionário da autarquia Álvaro Ferreira Rodrigues.-------- 

---No ponto um pediu a palavra o Senhor Deputado Pedro Poças para endereçar 

parabéns ao executivo pela rapidez e eficiência com que foi resolvido o problema do 

incendio no posto da GNR e ao mesmo tempo questionou o ponto de situação da 



reconstrução do referido posto, referenciou com orgulho a intervenção do Senhor 

Secretario de Estado Adjunto Dr. Carlos Miguel no dia do Município onde foi referido 

que a Camara de Mesão Frio está no pelotão da frente no que a execução de fundos 

comunitários diz respeito, deu os parabéns ao executivo pela obtenção do premio “ 

índice de presença da internet” no âmbito da modernização administrativa, pela 

comemoração do dia do Município e lançamento da obra 33 presidentes, continuou 

questionando o voto contra e respetiva declaração de voto do vereador António 

Teixeira aquando da votação para a realização da obra “33 presidentes”.------------------- 

---O senhor Presidente da Câmara Municipal agradeceu as palavras do Deputado Pedro 

Poças e respondeu referindo que a peritagem ao Posto da GNR por parte da 

seguradora ocorreu no dia 18 e que dia 21 reuniu com o Senhor Secretario de estado 

da administração Interna em Lisboa onde lhe foi garantido que o Governo assumiria a 

totalidade da despesa a realizar com as obras de reconstrução, abordou as palavras 

proferidas pelo Senhor Secretario de Estado Dr. Carlos Miguel e referiu são justos os 

elogios dirigidos ao Município tendo em conta todos os indicadores apresentados no 

que a execução de fundos comunitários diz respeito, referiu que o referido premio que 

o Município vai receber se deve inteiramente aos colaboradores e que em relação a 

votação do Sr. Vereador António Teixeira o que o Sr. Deputado Pedro Poças leu da Ata 

da Camara está correto e que porventura será preciso arranjar um tradutor para as 

declarações de voto do referido vereador porque as mesmas não são percetíveis, 

continuou a sua intervenção informando sobre a candidatura ao projeto “cultura para 

todos”, o visto do tribunal de Contas para o empréstimo da empreitada da zona 

industrial e da empreitada da 2º fase da construção do estádio municipal, a situação 

da construção da capela mortuária de Vila Marim, a nova receita a partir de 2020 com 

comparticipação no IVA, a ação movida em tribunal para a reversão da Residência de 

Estudantes e sobre os projetos da nova empresa das aguas.------------------------------------ 

---O senhor Deputado Joaquim Saraiva referiu que não podia deixar de intervir porque 

foram feitas algumas observações sobre a declaração de voto do seu vereador e são 

basicamente questões de interpretação, estranhou que o deputado Pedro Poças não 

tenha dirigido os parabéns ao executivo pela inauguração das obras da avenida 



Conselheiro Alpoim, Terreiro da Estopa e dá os parabéns pela taxa de execução que 

como é evidente está influenciada por estas mesmas obras que são as do virar do 

paralelo, finalizou dizendo que ouviu todas as diligências que foram tomadas quanto a 

questão da GNR mas não ouviu se foi garantida a manutenção do posto em Mesão 

frio. 

---O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que o protocolo assinado e que 

veio a reunião de Camara prevê uma cedência em regime de comodato por 50 anos.--- 

---O Senhor Deputado Pedro Poças referiu que sempre foi a favor das obras referidas 

pelo Sr. Deputado Joaquim Saraiva e tornou a efetuar a leitura da declaração de voto 

anteriormente referida com o intuito de comprovar todas as contradições nela 

contidas. 

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

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

com Camara do Peso da Régua e Turismo Porto e Norte sobre as Caldas do Moledo; 

cerimónia de lançamento da Empresa intermunicipal das Aguas; reunião com o 

comando da GNR com vista a realização em Mesão Frio do dia da unidade em 2021; no 

que diz respeito ao relatório financeiro informou que o Município se encontra numa 

situação estabilizada, e que a divida se encontra atualmente nos 5,5 milhões.------------- 

----No ponto três, Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências – 

Relatório Intercalar (01/07/2019 a 30/09/2019), não havendo ninguém inscrito para 

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

---No ponto quatro, Contratos de Empreitada e 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 cinco, Encargos Plurianuais referente ao contrato de empreitada 

“Expansão da Zona Industrial/Empresarial da Caminheira/Cabrial” (2019/2020), O Sr. 

Presidente da Camara Municipal fez uma breve explicação sobre o tema e sobre a 



assunção dos encargos inerentes, referiu ainda o comportamento incoerente do Sr. 

Vereador António Teixeira que em Julho numa reunião extraordinária para o efeito 

teve acesso ao projeto e ao caderno de encargos e votou a favor da obra e agora votou 

contra declarando: “ voto contra porque não tenho dados na minha posse referente ao 

caderno de encargos da empresa vencedora”.------------------------------------------------------

---O Senhor Deputado Maximiano Correia referiu que o Sr. Presidente do Município 

deveria falar sobre este assunto quando o Sr. Vereador estivesse presente.---------------- 

---O Senhor Deputado Joaquim Saraiva referiu que iriam votar contra porque o 

processo não foi transparente desde o início e não é o projeto ideal ou a obra 

fundamental para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.------------------------------- 

---O Senhor Deputado Pedro Poças referiu que a oposição reclama constantemente a 

criação de infraestruturas necessárias para que exista investimento no Concelho e que 

quando o executivo apresenta um projeto que visa exatamente o que a oposição 

reclama, votam contra apresentando uma serie de argumentos sem qualquer 

fundamento, não havendo mais ninguém inscrito para intervir, posto à votação o 

documento em mérito foi aprovado por maioria, com quinze votos favor e um voto 

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

---No Ponto seis, Documentos Previsionais para o ano 2020 e Propostas Anexas, nos 

termos da alínea a), b), c), f) j) e o), do nº1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro conjugado com o n.º 1, do artigo 45.º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de 

Setembro;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Orçamento Municipal (Receita e Despesa) para o ano de 2020 – Proposta de 

Aprovação; não havendo ninguém inscrito para intervir posto à votação o 

documento em mérito foi aprovado por maioria, com catorze votos a favor e 

dois votos contra dos membros do PPD/PSD.------------------------------------------ 

b) Grandes Opções do Plano (PPI e PAM) para o ano de 2020 – Proposta de 

Aprovação; não havendo ninguém inscrito para intervir posto à votação o 

documento em mérito foi aprovado por maioria, com catorze votos a favor e 

dois votos contra dos membros do PPD/PSD.------------------------------------------ 



c)  Relatório da Política Orçamental – Proposta de Aprovação não havendo 

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

aprovado por maioria, com catorze votos a favor e dois votos contra dos 

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

d) Articulado com as Normas de Execução Orçamental, incluindo o pedido de 

Autorização Genérica para dispensa de Autorização Prévia para 

Compromissos Plurianuais, entre outras – Proposta de Aprovação; não 

havendo ninguém inscrito para intervir posto à votação o documento em 

mérito foi aprovado por maioria, com quinze votos a favor e um voto contra 

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

e) Atualização da Tabela de Taxas e Licenças, que faz parte integrante do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em função da 

taxa de inflação publicada pelo INE - Proposta de aprovação; não havendo 

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

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

f) Mapa de Pessoal para o ano 2020 – Proposta de Aprovação; não havendo 

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

aprovado por maioria, com quinze votos a favor e um voto contra do 

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

g) Mapa de Encargos Anuais – Empréstimos de Médio e Longo Prazos, para o 

ano de 2020 – Tomar conhecimento; não havendo ninguém inscrito para 

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

h) Empréstimo a Curto Prazo para o ano de 2020 – Proposta de Aprovação; não 

havendo ninguém inscrito para intervir posto à votação o documento em 

mérito foi aprovado por unanimidade, sendo que o membro Maximiano 

Correia, declarando-se impedido por ser Administrador da Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo de Trás-os-Montes e Alto Douro, ausentou-se da Assembleia 

pelo que não participou na discussão e votação.-------------------------------------- 

---No Ponto sete, Período aberto ao público, Interveio o cidadão António Maria Peres 

Teixeira da Silva, residente em Mesão Frio, tendo manifestado o seu 

descontentamento com algumas considerações constantes da obra “Presidentes da 



Câmara de Mesão Frio (1832/2021) – Biografia Anotada” mandada publicar pela 

Câmara Municipal, relativas ao seu pai, que exerceu funções de Presidente da Câmara 

Municipal de Mesão Frio, que considera falsas e incompletas. --------------------------------- 

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 cinquenta 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) 

 


