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

---Ao vigésimo quinto dia do Mês de Setembro do Ano de Dois Mil e Vinte, reuniu a 

Assembleia Municipal em sessão ordinária, no Auditório Municipal, 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. Informação Semestral sobre a Situação Económica, Financeira e Orçamental 

relativa ao 2º semestre de 2019 – Tomada de conhecimento; ------------------------ 

4. Contratos de Empreitada e Aquisição de Bens e Serviços com Encargos 

Plurianuais, ao abrigo da Autorização Genérica, da Assembleia Municipal 

prevista no artigo 30º das Normas de Execução Orçamental das Grandes 

Opções do Plano e Orçamento para 2020 – Tomada de conhecimento; ------------ 

5. Transferência de Competências para a CIMDOURO – Acordo Prévio de Execução 

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

6. 3ª Alteração Orçamental Modificativa às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2020 – Proposta de aprovação; ---------------------------------------- 

7. 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o Ano 2020 – Proposta de aprovação; ---- 

8. IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 2021 – Proposta de Aprovação------------- 

9. IRS - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 2021 – Proposta de 

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

10. TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem 2021 – Proposta de 

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

11. Contratualização de um empréstimo de médio e longo prazos, para a obra do 

Estádio Municipal de Mesão Frio – Construção – 1ª Fase, até ao montante de 

475.886,00€ - Proposta de Aprovação; ----------------------------------------------------- 

12. Contratualização de um empréstimo de médio e longo prazos, para a obra do 

Estádio Municipal de Mesão Frio – Construção – 1ª Fase, até ao montante de 

475.886,00€ - Encargos Plurianuais - 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 onze 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, Jorge Filipe Portela e Filipe Manuel Almeida de Sá (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). ----------- 

FALTAS JUSTIFICADAS: 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 Joaquim Saraiva para solicitar 

alguns esclarecimentos, começou por dar nota dos primeiros casos de Covid-19 em 

Mesão Frio e não querendo utilizar o assunto como arremesso politico, relembrou o 

apelo do Sr. Presidente da Republica para que existisse transparência na informação 

prestada a população, questionou o porquê de não ter sido criado o gabinete de crise 

dado ser uma ferramenta importante para ajudar munícipes e comerciantes, 

questionou se, há semelhança de outras Autarquias, foram feitas higienizações e 

desinfeções dos equipamentos e espaços públicos, disse ser importante existir um 

boletim epidemiológico onde constassem o numero de mortes, numero de infeções 

confirmadas e numero de internamentos para que todos os munícipes tivessem 

informação sobre o dano que a pandemia está a causar na comunidade, referiu ser 

obrigatório um reforço da prevenção nos grupos de risco, continuou a sua intervenção 

dando os parabéns ao executivo pela pintura do mural na Avenida dos combatentes e  



questionou o Sr. Presidente da Camara sobre o ponto de situação e desenvolvimentos 

do processo das Caldas do Moledo, relembrando que em 2018 colocou três questões 

sobre o tema: se existia algum protocolo, se era verdade que se tinha mudado de 

posição de 2017 para 2018 e quais os benefícios do projeto para o Município e seus 

Munícipes, referiu que são questões que se mantêm atuais as quais acrescentaria, 

houve desinteresse no projeto? Entregamos as Caldas do Moledo de mão beijada ao 

Concelho vizinho? Quais foram as contrapartidas? Foi por dificuldade financeira? 

Terminou solicitando resposta --O Senhor deputado Pedro Poças elogiou a criação do 

mural referindo ser uma ideia inovadora, pouco dispendiosa e concebida com jovens 

da terra e em relação a questão Covid-19 disse que gostaria de ouvir o responsável 

pela proteção civil do Município, o Sr. Vice-Presidente Paulo Silva.----------------------------

--O Sr. Vice-Presidente, devidamente autorizado pelo Sr. Presidente da Camara fez uso 

da palavra e referiu em relação a Covid-19 não havia mais nada a fazer em Mesão frio 

e esclareceu que já se trabalha na problemática desde Março, que  foram criadas 65 

camas de emergência para os casos que fossem aparecendo e que delas 

necessitassem, todas as instituições foram diariamente acompanhadas, foi efetuada 

distribuição de géneros alimentícios e equipamentos de proteção individual e material 

de higienização e desinfeção, foram feitos testes a todos o corpo de bombeiros e 

funcionários da Misericórdia, foi efetuada desinfeção nos lares e da via publica, a 

Camara esteve sempre em contacto permanente com todas as instituições, existiam 

planos de contingência em todas as instituições, nos primeiros casos que mais tarde 

foram aparecendo existiu por parte do Município e dos seus responsáveis um 

acompanhamento integral que possibilitou o contacto direto com a DGS dado que 

neste momento não existe delegado de saúde em Mesão Frio e que possibilitou o 

contacto  com laboratório que efetuasse testes, continuou referindo que neste 

momento quem coordena gere e dá ordens é a DGS não sendo permitido a Camara ou 

qualquer outra instituição a divulgação de casos ou identificação de surtos, que na sua 

opinião o boletim do Município é correto porque espelha a verdade, que a abertura do 

ano escolar foi efetuada em total segurança seguindo todas as orientações da DGS e 

Ministério da educação, terminou salientando que está em contacto permanente com 

a Srª Diretora Regional de Saúde e que não foi implementado gabinete de crise no 

Município porque não era necessário, dado que o mesmo foi implementado na 



Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mesão Frio  com ligação direta 

a inúmeras entidades oficiais.------------------------------------------------------------------------- 

--O Senhor Presidente da Camara iniciou a sua intervenção reconhecendo que as 

questões colocadas pelo Sr. Deputado Joaquim Saraiva são feitas de consciência e na 

busca de mais informação, que a Camara e a Proteção Civil são as mesmas a quem o 

Deputado deu os parabéns em Junho, que as redes sociais não ajudam, são toxicas e 

só pretendem envenenar a opinião publica e denegrir as pessoas usando para o efeito 

o tema da Covid-19, que não existe outra camara que tenha implementado tantas 

medidas como a de Mesão Frio, continuou referindo que foram efetuadas inúmeras 

desinfeções dos espaços públicos, que para alem do exercito português, foi contratada 

uma empresa especializada para desinfeção da  Escola e centro escolar, os bombeiros 

efetuaram lavagem dos espaços envolventes, foram efetuados transportes de doentes 

oncológicos para que não perdessem as consultas, foram efetuadas entregas de 

medicamentos ao domicilio, foram entregues mascaras a todos os munícipes do 

Concelho com mais de 60 anos, foi promovida uma campanha de troca de alimentos 

por mascaras, alimentos esses que foram entregues a famílias carenciadas, referenciou 

ainda o excelente trabalho do grupo de enfermagem do centro de saúde, da Guarda 

Nacional Republicana assim que apareceram os primeiros casos, que esteve sempre 

em contacto com todos os infetados e em isolamento, que a camara irá custear a 

colocação de acrílicos em todas as viaturas táxi da praça e que a Camara adquiriu duas 

maquinas especificas para desinfeção de espaços.------------------------------------------------- 

Respondendo diretamente as questões colocadas, agradeceu as palavras dos 

deputados em relação ao mural e informou que em relação ao processo Caldas do 

Moledo existem dois momentos distintos com duas Secretarias de Estado diferentes, 

em 01/07/2019 os Presidentes do Município de Mesão Frio e Peso da Régua efetuaram 

deslocação a Lisboa para reunir com Presidente do Turismo do Porto e Norte no 

sentido de constituir um consorcio para a reabilitação das Caldas do Moledo, informou 

que existe um projeto de intervenção naquele local aprovado pela camara do Peso da 

Régua e que nunca foi revertida a decisão tomada em assembleia geral do Turismo do 

Porto e Norte de entrega do espaço ao Município do Peso da Régua. Assim e depois de 

inúmeras reuniões onde estiveram presentes os dois Municípios envolvidos, o turismo 

do Porto e Norte e a correspondente Secretaria de Estado e atendendo que o contrato 



de comodato proposto só seria de cinco anos, foi decidido pelo executivo da Camara 

Municipal abandonar o projeto e canalizar as verbas disponíveis em candidaturas para 

a recuperação do Castro de Cidadelhe e zona envolvente. -------------------------------------- 

--O Senhor deputado Joaquim Saraiva vincou o facto de ter iniciado a sua primeira 

intervenção dizendo que não utilizava a pandemia como arma de arremesso politico, 

que as questões efetuadas foram feitas na procura de mais informação e que não pôs 

nada em causa mas, com o discurso que ouviu entende que o executivo está a fazer 

um aproveitamento politico do assunto.--------------------------------------------------------------

--O Senhor Presidente da Assembleia entreviu referindo que no seu entendimento não 

existiu qualquer aproveitamento politico nas intervenções sobre a pandemia e que só 

foram esclarecidas todas as duvidas e efetuadas respostas às questões colocadas.--- 

--O Sr. Vice-Presidente referiu que se quisesse tirar aproveitamento politico da 

situação não teria feito tudo o que fez ma maior das descrições e que só se limitou a 

tentar esclarecer todas as duvidas e que nunca o Sr. Vereador do PSD efetuou 

qualquer questão sobre medidas tomadas ou a tomar no âmbito da pandemia nas 

reuniões camarárias. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--O Senhor deputado Pedro Poças esclareceu que a divulgação dos dados da pandemia 

são muito restritos e estão limitados a vários níveis, que não importa o nome das 

pessoas mas sim a resolução dos problemas, que não se devem misturar medidas de 

saúde com medidas para a economia e aconselhou a utilização dos canais oficiais da 

DGS para obtenção de informação fidedigna. -------------------------------------------------------  

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

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

Assinatura das empreitadas das obras da Av. Dos combatentes e Dr. Domingos 

Monteiro; Reunião com o diretor executivo do ACES; reunião com o Turismo Porto e 

Norte; reunião com investidor da quinta da Rede;  reunião com a empresa Douro 

Marina Hotel, assinatura do contrato de empreitada do campo de futebol; Reunião 

com ACES sobre a pandemia; e assinatura do protocolo de transferência do Castro de 

Cidadelhe, terminou informando que em termos financeiros estão a ser cumpridos 

mais uma vez  todos os objetivos, que a divida a fornecedores correntes se encontra 

entre os 15 e os 20 mil euros,  e que a divida do Município se encontra atualmente nos 

4,6 milhões de euros.----O Senhor deputado Maximiano Correia no uso da palavra 



disse entender os argumentos apresentados mas solicitou ao Presidente da Camara 

que tivesse moderação na linguagem utilizada.----------------------------------------------------- 

---No Ponto três, Informação Semestral sobre a Situação Económica, Financeira e 

Orçamental relativa ao 2º semestre de 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, ao abrigo da Autorização Genérica, da Assembleia Municipal 

prevista no artigo 30º das Normas de Execução Orçamental das Grandes Opções do 

Plano e Orçamento para 2020, não havendo ninguém inscrito para intervir, foi tomado 

conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---No ponto cinco, Transferência de Competências para a CIMDOURO – Acordo Prévio 

de Execução, O Sr. Presidente da Camara Municipal no uso da palavra fez uma breve 

explicação sobre o tema, não havendo mais 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 seis, 3ª 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, não havendo mais ninguém inscrito para intervir, 

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

---No Ponto sete, 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o Ano 2020, O Sr. Presidente 

da Camara Municipal no uso da palavra fez uma breve explicação sobre o tema, não 

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

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

---No Ponto oito IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 2021, O Sr. Presidente da 

Camara Municipal no uso da palavra fez uma breve explicação sobre o tema referindo 

que que por todas as razoes já identificadas em anos anteriores não faz sentido nesta 

altura a alteração ao referido imposto. --------------------------------------------------------------- 

---O Senhor deputado Maximiano Correia referiu que se trata de uma questão de 

ponto de vista e de opção, que na sua perspetiva a diminuição do imposto daria um 

sinal as pessoas, que era um incentivo a fixação e a criação de emprego porque 

precisamos de pessoas no concelho. ------------------------------------------------------------------ 



---O Senhor deputado António Nunes referiu que a receita apurada pelo imposto é 

importante para o Município, que a redução em algumas decimas resultaria numa 

devolução que não seria significativa, que já existem isenções ao imposto, uma medida 

que protege os agregados familiares com menores rendimentos e com VPT inferior a 

sessenta mil euros e outra temporária para os agregados que se queiram fixar em 

Mesão frio adquirindo habitação própria permanente usufruindo assim de três anos de 

isenção.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--O Senhor deputado Pedro Poças relembrou que ao longo de muitos anos o valor foi 

sempre o mesmo e que já no tempo em que o Sr. Deputado Maximiano Correia era 

Presidente da Assembleia Municipal podiam ter reduzido o valor do referido imposto e 

não o fizeram. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---O Senhor deputado Maximiano Correia informou que foi Presidente da Assembleia 

Municipal já em fim do mandato e que á data a divida do Município não comportava 

qualquer redução de impostos. ------------------------------------------------------------------------- 

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

mérito foi aprovado por maioria, com dezasseis votos a favor e dois votos contra dos 

membros Maximiano Correia e Joaquim Saraiva (PPD/PSD). ------------------------------------ 

---No Ponto nove, IRS - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 2021, O Sr. 

Presidente da Camara Municipal, efetuou uma breve explicação sobre o tema, não 

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

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

membros Maximiano Correia e Joaquim Saraiva (PPD/PSD). ------------------------------------ 

---No Ponto dez, TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem 2021, O Sr. 

Presidente da Camara Municipal no uso da palavra fez uma breve explicação sobre o 

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

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

--No Ponto onze, Contratualização de um empréstimo de médio e longo prazos, para a 

obra do Estádio Municipal de Mesão Frio – Construção – 1ª Fase, até ao montante de 

475.886,00€, O Sr. Presidente da Camara Municipal no uso da palavra fez uma breve 

explicação sobre o documento, não havendo mais ninguém inscrito para intervir, posto 

à votação o documento em mérito foi aprovado por unanimidade sendo que o 



deputado Maximiano Correia não participou na discursão e votação por ser diretor da 

entidade bancaria interessada no presente contrato.--------------------------------------------- 

No ponto doze, Contratualização de um empréstimo de médio e longo prazos, para a 

obra do Estádio Municipal de Mesão Frio – Construção – 1ª Fase, até ao montante de 

475.886,00€ - Encargos Plurianuais, O Sr. Presidente da Camara Municipal no uso da 

palavra fez uma breve explicação sobre o documento, não havendo mais ninguém 

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

unanimidade sendo que o deputado Maximiano Correia não participou na discursão e  

votação por ser diretor da entidade bancaria interessada no presente contrato.---------- 

---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 três horas. ------------------------------- 

O Presidente da Mesa da Assembleia ________________________________________ 

(Carlos Manuel Pombo Soares Silva) 

O Primeiro Secretário _____________________________________________________ 

(Luís Miguel Silva Marques) 

A Segunda Secretária _____________________________________________________ 

(Justina Alexandra de Sousa Teixeira) 

 


