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ACTA NUMERO UM DE DOIS MIL E ONZE 
 
 

Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro, no auditório municipal, reuniu a Assembleia 
Municipal em sessão ordinária com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------ 
- Ponto um – Período antes da ordem do dia; ------------------------------------------------ 
- Ponto dois – Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara acerca da 
actividade municipal, situação financeira e processos judiciais pendentes; ----------------- 
- Ponto três – Apreciação e votação do relatório de correcções de erros materiais no 
regulamento do Plano Director Municipal – PDM; --------------------------------------------- 
- Ponto quatro – Relatório Anual de actividades da Comissão de Protecção de Crianças e 
Jovens de Mesão Frio – tomada de conhecimento; ------------------------------------------- 
- Ponto cinco – Período aberto ao público; ---------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Mesa iniciou a sessão dando conhecimento da escusa do lugar de 
primeira secretária por parte da deputada Gabriela Maria Costa Rodrigues Alves. Neste 
sentido, ofereceu-se o deputado Pedro Carvalho Kendall, para o lugar de primeiro 
secretário. Posta a votação, este foi eleito com oito votos a favor e doze abstenções. ---- 
Estando completa a Mesa da Assembleia Municipal, Eduardo Cassiano Nogueira Pinto de 
Miranda, Presidente da Mesa, Pedro Carvalho Kendall, primeiro secretário, Paulo Jorge de 
Lacerda Cabral das Neves Lopes, segundo secretário, Júlio da Fonseca Esteves, Manuel 
Pinto de Sousa, Gabriela Maria Costa Rodrigues Alves, Carlos Manuel Pombo Soares 
Silva, André Filipe Miranda Monteiro, António César Vicente Nunes, Adalberto José Soeiro 
de Carvalho Sampaio, (PS), Maximiano Pereira Correia, Maria Teresa Freitas Alves Lúcio, 
Eduardo Pereira Carvalho Sampaio, Victor Manuel Vieira Oliveira, Jorge Emanuel Machado 
Alves Cardoso, José Monteiro da Fonseca, Manuel Fernando Mesquita Correia, Manuel 
José Miranda Ferreira, Altino de Sousa, Arnaldo Ribeiro de Queirós (PSD) e os membros 
da Câmara Municipal: Alberto Monteiro Pereira, Presidente da Câmara, Mário Luís Mendes 
de Sousa Pinto, Nuno Vasco de Almeida Machado (PS) e António José Rodrigues Teixeira 
(PSD), vereadores, deu-se inicio à sessão ordinária pelas vinte e uma horas e quinze 
minutos, procedendo-se à leitura da acta de vinte e nove de Dezembro de dois mil e dez, 
a qual foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------- 
Dando-se inicio à ordem de trabalhos, no período antes da ordem do dia, usou da 
palavra o senhor deputado Eduardo Sampaio, para relembrar a falta do cartão da 
Assembleia Municipal e referiu um episódio, no seu entender menos correcto, por parte 
de uns funcionários da Câmara para com ele. ------------------------------------------------ 
O senhor deputado Carlos Pombo, referiu que esse cartão não existe e não lhe dá o 
direito de fiscalizar obras, isso é uma das competências do Senhor Presidente da 
Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor deputado Eduardo Sampaio, em tom de resposta, usou da palavra, dizendo que 
o cartão da Assembleia sempre existiu e que até tem um na sua posse. ------------------- 
No segundo ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente da Câmara começou por 
se dirigir à assembleia exaltando o trabalho dos funcionários municipais, pedindo ao 
senhor Deputado Eduardo Sampaio que identificasse o funcionário e o local a fim de 
averiguar. Afirmou ainda que nunca estando satisfeito, até prova em contrário tem os 
melhores funcionários do mundo. ------------------------------------------------------------- 
Passando ao relatório financeiro, reclamou o facto deste ser melhor que o esperado, 
sendo que o centro escolar foi fechado em Janeiro para arrancar com novas obras em 
Março, estando ainda várias verbas por transferir, que a serem transferidas reduziriam a 
divida para os 9 milhões. ----------------------------------------------------------------------- 
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O senhor deputado Eduardo Sampaio requereu defesa da honra, dizendo que não acusou 
ninguém nem acusa mas que o Sr. Presidente e o Sr. Doutor puseram em causa a sua 
afirmação. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Passando ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Mesa passou 
a palavra ao vereador Mário Pinto. Este referiu algumas correcções de erros feitas no 
PDM, nomeadamente linhas trocadas, etc. ---------------------------------------------------- 
O senhor deputado Maximiano Correia, questionou o último ponto do PDM e referiu que 
este documento não precisava de vir à Assembleia Municipal para ser aprovado.---------- 
O senhor vereador Mário Pinto, usou da palavra, respondendo que os erros materiais têm 
de ser ratificados pela Assembleia Municipal, pois todas as rectificações têm de ser 
aprovadas por este órgão. -------------------------------------------------------------- 
O senhor deputado Maximiano Correia referiu que as questões materiais não têm de ir à 
Assembleia Municipal, este assunto apenas vem à Assembleia por causa do ponto 10, 
que nada tem a ver com a correcção de erros materiais. Nada temos a opor a que se 
corrijam erros que eventualmente tenham ocorrido mas não lhe chamemos erro material. 
Posta a votação o ponto três foi aprovado por unanimidade. -------------------------------- 
No ponto quatro da ordem de trabalhos, o senhor vereador Mário Pinto referiu que esta 
comissão existe desde dois mil e três e que iniciou funções em dois mil e oito. Este fez 
questão de realçar que neste executivo se dá voz a esta comissão, alertando até para as 
notícias que se vêem nos jornais nacionais e também se passam neste concelho. --------- 
A senhora deputada Gabriela Alves, acrescentou que este relatório para além de falar em 
crianças, refere também a comissão alargada e que esta não cumpre cabalmente as 
funções falando também em responsabilidade, mesmo que não trabalhe directamente 
com crianças. Os autarcas, quando ocupam cargos políticos, têm a obrigação de divulgar 
os perigos que as crianças correm. E referiu-se a três senhores Presidentes de Junta que 
não responderam à convocatória por carta, nem compareceram na reunião da Comissão, 
no sentido de colaborar. Afirma ainda que há uma junta que procura boicotar o trabalho 
da comissão. Concluiu dizendo que não se deve fazer politica com as crianças. ----------- 
O senhor Presidente da Câmara pediu a palavra, sublinhando que o assunto é muito sério 
e felicitou a comissão pelo trabalho que está a fazer. Este deu o exemplo que, no 
passado, foi director de turma e trabalhou no terreno em prol das crianças, mas também 
referiu que é muito complicado quando há pessoas a trabalhar em contra-vapor. Concluiu 
e pediu para que se trabalhe em prol das crianças e nunca usá-las com fins políticos, 
como infelizmente já aconteceu. Há dois anos demitiu-se pois foram abordado assuntos 
na comissão que passadas duas horas estavam na internet com fins políticos. ------------ 
O senhor deputado Carlos Pombo, usou da palavra dizendo que gostaria de ver criada 
uma comissão de Protecção ao Idoso. Subscreveu e solidarizou-se com a doutora 
Gabriela. Criticou a “contra-marcha” feita por parte de alguns presidentes de junta contra 
a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a acrescentar o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 

abriu o período aberto ao público, não havendo nenhuma intervenção. -------------------- 

Assim sendo deu por encerrados os trabalhos desta assembleia, de que se lavrou a 

presente acta que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos elementos da mesa 

da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------- 

 

O presidente: 

O primeiro Secretário: 

O Segundo Secretário: 


