
-----------------------------------Ata número um de dois mil e vinte---------------------------------- 

---Ao vigésimo oitavo dia do Mês de Fevereiro do Ano de Dois Mil e Vinte, 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. Relatório Anual de Atividades e Avaliação da CPCJ de Mesão Frio – Tomar    

Conhecimento; ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Eleição de dois representantes da Assembleia Municipal para integrarem a     

Comissão e Proteção de Crianças e Jovens Modalidade Alargada; ------------------- 

5. Regimento Interno do Conselho Municipal da Saúde de Mesão Frio, no âmbito 

do Decreto-Lei 23/2019 de 30 de janeiro – Proposta de aprovação; ---------------- 

6. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia em Representação das 

Freguesias do Município para o Conselho Municipal da Saúde de Mesão Frio; -- 

7. Adesão do Município de Mesão Frio à Associação de Desenvolvimento Regional 

“Os Caminhos de Jacinto” – Proposta de Aprovação; ----------------------------------- 

8. Contratos Interadministrativo de Delegação de Competências – CIMDOURO –                          

Regime jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros, Alteração do 

Contrato Inicial – Proposta de aprovação; ----------------------------------------------- 

9. Declaração de Compromissos Plurianuais – Pagamentos e Recebimentos em 

Atraso em 31 de dezembro de 2019 – nos termos da alínea c), do n.º 2, do 

artigo 15.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 22/2015, 

de 17 de março - Tomar Conhecimento; --------------------------------------------------- 

10. Contratos de Aquisição de Bens e Serviços com Encargos Plurianuais, 

autorizados pela Assembleia Municipal em 03 de dezembro de 2019, 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 para 2020 – 

Tomar Conhecimento; -------------------------------------------------------------------------- 



11. Encargos Plurianuais – Procedimento de Contratualização para a Prestação de 

Serviços de Internet em Fibra Ótica, conexão de Rede e Instalação de voz fixa 

para os Edifícios pertencentes ao Município de Mesão Frio, nos termos dos 

n.º1 e 6 do artigo 22.º do Decreto- Lei n.º197/99, de 08 de junho - Proposta de 

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

12. 1.ª Alteração Orçamental Modificativa às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 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, 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, Jorge Filipe Portela, Tiago Miguel Rodrigues Alves (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) e António José Rodrigues Teixeira 

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

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

FALTA JUSTIFICADA: Maria Teresa Freitas Alves Lúcio(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. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---No ponto um pediu a palavra o Senhor Deputado Pedro Poças para no âmbito da 

comemoração do dia da Proteção Civil, endereçar uma palavra de apreço a todas as 

forças de proteção civil municipais. --------------------------------------------------------------------  

---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 a empresa Sonorgaz que pretende adquirir dois lotes na futura zona industrial; 



congresso da juventude socialista em Mesão Frio; reunião com o senhor ministro das 

infraestruturas e da habitação sobre a ponte de Carrapatelo; assinatura do contrato 

para a revisão do Plano diretor Municipal; entrega de certificados aos participantes na 

exposição de presépios que decorreu na Avenida Conselheiro José Maria Alpoim; 

participação na reunião do conselho geral da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses; Deslocação a Argentina em representação do Douro Histórico; reunião 

com secretária de estado da valorização do interior; Reunião com empresários que 

pretendem adquirir o solar da Rede, Reunião da CIMDOURO que se realizou em Mesão 

Frio e terminou informando que a divida do Município se encontra atualmente nos 5,2 

milhões de euros.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---No Ponto três, o Senhor Deputado Marco Ferro efetuou uma breve explicação do 

relatório anual da atividade da CPCJ, não havendo ninguém inscrito para intervir, foi 

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

---No ponto quatro, - retirado da ordem de trabalhos. ------------------------------------------- 

---No ponto cinco, Regimento Interno do Conselho Municipal da Saúde de Mesão Frio, 

no âmbito do Decreto-Lei 23/2019 de 30 de janeiro, O Sr. Presidente da Camara 

Municipal no uso da palavra fez uma breve explicação sobre o tema, referindo que se 

trata de um documento que rege a constituição do referido conselho e que decorre da 

transferência de competências no âmbito da saúde. ----------------------------------------------  

-O Senhor Deputado Maximiano Correia referiu que é estranho que na composição do 

Conselho Municipal de Saúde não esteja incluído o Centro de Saúde. ------------------------

-O Sr. Presidente da Camara explicou que a composição do Conselho decorre da Lei 

vigente (decreto lei 23/2019), não havendo mais ninguém inscrito para intervir, posto 

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

---No Ponto seis, Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia em Representação 

das Freguesias do Município para o Conselho Municipal da Saúde de Mesão Frio, a 

bancada do Partido socialista através do Senhor Deputado Pedro Poças, propôs o 

nome de José Ângelo Pinto Vieira, presidente da Freguesia de Oliveira para o lugar, 

não existindo mais nenhuma proposta foi realizada votação por escrutínio secreto, da 

qual resultou a eleição de referido elemento com dezoito votos a favor 

(unanimidade).----------------------------------------------------------------------------------------------- 



---No Ponto sete, Adesão do Município de Mesão Frio à Associação de 

Desenvolvimento Regional “Os Caminhos de Jacinto”, O Sr. Presidente da Camara 

Municipal no uso da palavra fez uma breve explicação sobre o tema, referindo que se 

trata de uma Associação que já colabora com o Município de Mesão Frio á alguns anos 

e que canaliza muitos turistas para o nosso Concelho. ---------------------------------------- 

-O Senhor Deputado Joaquim Saraiva questionou o porquê de não existirem quotas 

definidas para os sócios da Associação, que tipo de sócio iria ser o Município de Mesão 

Frio, de que forma iria ser feita a promoção do turismo do Concelho e se o valor da 

quota seria igual para todos os Municípios, continuou referindo que pese embora seja 

importante a participação do Município na Associação, esta teria uma comparticipação 

monetária mais elevada do que qualquer outra existente no Concelho, pelo que será 

aconselhável acautelar todos os diretos de sócio e de que modo estes serão exercidos.  

-A Senhora Vereadora Cristina Major informou que todos os Municípios pagam a 

mesma quota com uma periodicidade anual, que de fato os estatutos preveem que 

outras entidades com empresas e até mesmo pessoas singulares sejam sócias, 

continuou referindo que existe interesse por parte da Associação em criar rotas de 

turismo que incluam pontos de interesse arquitetónico e também a criação de uma 

rota de escritores.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-O Senhor Deputado Maximiano Correia referiu que iria votar favoravelmente porque 

entende que é de todo o interesse que o Município seja socio da referida associação, 

mas que seria de todo aconselhável que se acautelassem todas as questões colocadas 

pelo senhor Deputado Joaquim saraiva, não havendo mais ninguém inscrito para 

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

---No Ponto oito, Contratos Interadministrativo de Delegação de Competências – 

CIMDOURO – Regime jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros, 

Alteração do Contrato Inicial, O Sr. Presidente da Camara Municipal efetuou explicação 

sobre o tema, não havendo ninguém inscrito para intervir, posto à votação o 

documento em mérito foi aprovado por maioria com dezassete votos a favor e uma 

abstenção do membro Joaquim Saraiva (PPD\PSD).------------------------------------------------ 

---No Ponto nove, Declaração de Compromissos Plurianuais – Pagamentos e 

Recebimentos em Atraso em 31 de dezembro de 2019 – nos termos da alínea c), do n.º 



2, do artigo 15.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 22/2015, 

de 17 de março, não havendo ninguém inscrito para intervir foi tomado conhecimento.  

---No Ponto dez, Contratos de Aquisição de Bens e Serviços com Encargos Plurianuais, 

autorizados pela Assembleia Municipal em 03 de dezembro de 2019, 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 para 2020, não havendo ninguém inscrito para 

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

--No Ponto onze, 1.ª Alteração Orçamental Modificativa às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2020, O Sr. Presidente da Camara Municipal no uso da palavra fez 

uma breve explicação sobre o tema e não havendo ninguém inscrito para intervir, 

posto à votação o documento em mérito foi aprovado por maioria com dezassete 

votos a favor e uma abstenção do membro Joaquim Saraiva (PPD\PSD). -------------------- 

---No Ponto doze, 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. ------------------------------ 

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) 

 


