
 

 

-----------------------------Ata número quatro de dois mil e catorze----------------------------- 

------Ao vigésimo nono dia do Mês de Abril do Ano de Dois Mil e Catorze, reuniu a 

Assembleia Municipal em sessão ordinária, na Biblioteca Municipal dos Paços do 

Município, 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 

Municipal acerca da actividade municipal, situação financeira e processos judiciais 

pendentes (artigo 25º, nº2,alínea c);--------------------------------------------------------------- 

------Ponto três: Regulamento da Biblioteca Municipal de Mesão Frio – proposta de 

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

------Ponto quatro: Regulamento da Biblioteca Municipal de Mesão Frio – proposta de 

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

------Ponto cinco: Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão do Ano 

2013 – Inventário dos Bens Direitos e Obrigações Patrimoniais - apreciação e votação;-- 

------Ponto seis: Período aberto ao público;------------------------------------------------------ 

------Presentes, os senhores, Carlos Alberto Esteves Miranda, Presidente da Assembleia 

Municipal, que, nesta qualidade, abriu a reunião às vinte e uma horas e vinte e quatro 

minutos; Anabela Valério Marrafa de Macedo, primeira secretária; Luís Miguel Silva 

Marques, segundo secretário; Carlos Manuel Pombo Soares Silva; Pedro Miguel Alves 

Poças; Marco Aurélio Correia de Araújo Ferro; Eduardo Cassiano Nogueira Pinto de 

Miranda; André Filipe Miranda Monteiro; José Eduardo Branco dos Santos; Francisco 

Guedes Moreira; António César Vicente Nunes; Vítor Miguel Barros da Fonseca; 

Elisabete Maria Silva Custódio; Ana Amaral (PS); José da Fonseca Alves, Maria Teresa 

Freitas Alves Lúcio; Bruno Miguel Monteiro de Carvalho; Sílvia Andreia Duarte 

Pereira Correia; Lisa Maria de Oliveira Martins; e, Cristina Barros (PPD/PSD).----------- 

------Presentes, os senhores, Alberto Monteiro Pereira, Presidente da Câmara Municipal; 

Paulo Jorge Peres Teixeira da Silva; Cristina Isabel de Almeida Guedes Major (P.S.); 

Marco António Peres Teixeira da Silva; António José Rodrigues Teixeira (PSD) 

vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Falta justificada: Paulo Jorge Lacerda Cabral das Neves, Eduardo Pereira Carvalho 

Sampaio e Manuel Fernando Mesquita Correia.------------------------------------------------- 

Iniciada a sessão, o senhor presidente após cumprimentar os presentes, colocou à 

votação a ata número três de 2014, que foi aprovada por maioria, com dezoito votos a 

favor e duas abstenções.----------------------------------------------------------------------------- 
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------De seguida, o Senhor Presidente deu conhecimento à Assembleia Municipal sobre 

a correspondência recebida, possibilitando o seu exame aos deputados que o 

solicitassem. Os documentos foram os seguintes: carta do deputado Eduardo Miranda a 

solicitar gravações áudio das sessões da Assembleia, carta de ex-vereador Mário Sousa 

Pinto e ofício do tribunal de Mirandela dando conta da decisão de arquivamento da 

queixa sobre incompatibilidades do exercício de deputado da Assembleia Municipal por 

parte de alguns membros. O Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que 

iria ser enviado para todos os deputados nova proposta de regimento, a ser submetida a 

votação na próxima assembleia. ------------------------------------------------------------------- 

------No ponto um, o senhor presidente da Assembleia Municipal abriu as inscrições, 

pediu a palavra o deputado Eduardo Miranda que apresentou à mesa votos de pesar, 

anexos a esta ata, pela morte de Jorge Almeida e de Vasco Graça Moura, que postos à 

votação, foram aprovados por unanimidade. O mesmo deputado apresentou ainda uma 

proposta, também anexa a esta ata, relativa ao portão situado na rua Professor António 

da Natividade. A referida proposta foi geradora de discussão tendo o deputado Carlos 

Pombo afirmado que a Assembleia Municipal era um espaço demasiado sério para este 

tipo de propostas.-------------------------------------------------------------------------------------

------ O deputado Eduardo Miranda refutou a acusação afirmando que o deputado que o 

antecedeu no uso da palavra tinha uma visão redutora do espaço público de discussão, 

não dando lugar ao humor. O senhor presidente da Assembleia Municipal anunciou que 

iria votar contra e que apesar de apreciar o humor, a fronteira é ténue e os limites 

difíceis de delinear. O deputado José Alves solicitou ao Presidente da Câmara 

Municipal que esclarecesse definitivamente a questão sobre a propriedade do terreno 

contíguo ao referido portão. O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu e 

referiu ainda que iria enviar o documento para o tribunal. O deputado Eduardo Miranda 

afirmou que, se não fosse tomada nenhuma medida, apresentaria nova proposta.---------- 

------Posta à votação, a proposta foi chumbada com treze votos contra e sete a favor, 

tendo o deputado Carlos Pombo efectuado declaração de voto, onde afirmou que este 

tipo de propostas não se adequam e são injuriosas.--------------------------------------------- 

------A deputada Lisa Martins questionou o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

sobre o teor da carta do ex-vereador Mário Sousa Pinto, tendo este esclarecido de 

imediato o assunto.----------------------------------------------------------------------------------- 

------O deputado Eduardo Miranda retomou o uso da palavra para responder ao 

deputado Carlos Pombo acerca do fornecimento de vinhos por parte da empresa detida 
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pelos seus filhos, aproveitando ainda para abordar temas como: Protocolo das vítimas 

de violência doméstica; inexistência de discursos no 25 de Abril, ausência do coro, 

substituído por grupo musical de fora do concelho; subsidio aos Alio-Vírio para 

elaboração de CD; a possibilidade de realização de Assembleias aos Domingos.---------- 

------A deputada Perpétua Barros questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

acerca da sua interpretação, enquanto autarca, do significado de produto turístico, uma 

vez que os equipamentos estão votados ao abandono, dando o exemplo da praia da rede; 

questionou ainda se o Município foi representado na BTL por um profissional à altura.-- 

------O deputado Carlos Pombo afirmou que jamais se declarou contra o fornecimento 

de vinhos por parte da empresa “R4” à Autarquia e que sempre defendeu que o negócio 

com produtores locais deve ser privilegiado, informou não concordar com a forma como 

o anterior presidente da Assembleia Municipal oficiou o tribunal de Mirandela sobre a 

legalidade da presença de alguns dos seus membros e que, apesar de, na sua óptica, a 

situação ser perfeitamente legal, vem agora o já referido tribunal concluir pela 

legalidade da situação decidindo o arquivamento da queixa.---------------------------------- 

------O deputado José Alves indagou acerca dos fornecimentos para a Autarquia, já que, 

enquanto sócio detentor de 50% da empresa “Quinta da Rede”, não podia efectuar 

contractos com o município mas, então, qual o porquê da empresa “Ama” poder.--------- 

------Dada a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, o referido 

cumprimentou os presentes e apresentou os parabéns ao Agrupamento de Escolas 

Professor António da Natividade, Mesão Frio, pela obtenção do primeiro prémio de um 

concurso promovido pela fundação Ilídio Pinho. -----------------------------------------------

------Dirigindo-se ao deputado Eduardo Miranda, o referido afirmou que este não tem 

noção de como se gere uma Câmara, que só existem duas assinaturas autorizadas, que 

os editais só podem sair a público depois do assunto ir a reunião de Câmara e que a 

Associação “Alio-Vírio” será subsidiada, assim que apresentar os documentos 

solicitados, sendo de elevada importância a existência da colectividade, tendo em conta 

as possíveis parcerias em futuras comemorações ou outros eventos.------------------------- 

------Dirigindo-se ao deputado José Alves, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

esclareceu que os contratos para fornecimento de combustível à Autarquia não são com 

a empresa “Ama” mas sim com a “Galp”.------------------------------------------------------- 

------No ponto dois, o senhor presidente da Câmara Municipal apresentou o relatório 

acerca da actividade municipal, situação financeira e processos judiciais pendentes, 

fazendo especial referência às obras dos claustros; à modernização dos serviços 
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administrativos; à adjudicação das obras na piscina municipal coberta; à reunião 

mantida na CCDR-Porto, tendo em vista a construção do “Douro Marina Hotel”; à 

suspensão do plano de pormenor da Rede; e, às situações do hotel de Mesão Frio e do 

Solar da Rede. Realizou ainda uma apresentação sobre a situação financeira da 

autarquia, dando especial enfoque às dificuldades de tesouraria e aos montantes ainda 

por receber. Informou ainda da intenção de ser elaborado um documento estruturante 

entre a CIMDOURO e O DOURO HISTÓRICO.----------------------------------------------- 

------O deputado Eduardo Miranda efectuou a leitura de um documento acerca do tema 

que devido ao seu extenso teor se anexa a esta ata.--------------------------------------------- 

------O senhor presidente da Autarquia em resposta ao deputado Eduardo Miranda, 

afirmou que este esteve calado durante quatro anos e que só agora apresenta ideias; 

afirmou ainda ser um homem de contas e que tem a convicção de que tem que pagar a 

dívida, ainda que a autarquia tenha agora menor valor de transferências do Estado.------ 

------No ponto três, posta à discussão e votação, foi aprovada por unanimidade a 

proposta de regulamento da Biblioteca Municipal.---------------------------------------------- 

------No ponto quatro, o senhor presidente da Câmara Municipal afirmou estarem 

agora reunidas as condições para o regresso da funcionária Florbela Silva, em 

mobilidade para a Segurança Social.-------------------------------------------------------------- 

------O deputado Eduardo Miranda efectuou a leitura de um extenso documento que se 

anexa a esta ata.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------O deputado Carlos Pombo procedeu a uma explicação jurídica sobre o tema.-------- 

------A deputada Lisa Martins afirmou estar prevista a contratação no Orçamento de 

Estado, pelo que deveria ter sido aberta há mais tempo uma excepção para este caso.---- 

------O Senhor Presidente da Câmara Municipal afirmou não existirem excepções mas 

sim o cumprimento da lei e realizou a leitura dos pedidos de regresso da funcionária em 

causa. Afirmou ainda que coerência e credibilidade são coisas que se praticam e 

cultivam dia a dia, e, que está convicto de que a decisão que tomou é a correcta.---------- 

------Posta à votação, foi aprovada por unanimidade a proposta da primeira alteração ao 

quadro de pessoal 2014.----------------------------------------------------------------------------- 

------No ponto cinco, o Senhor Presidente da Câmara Municipal efectuou uma 

apresentação em PowerPoint, sobre os documentos de prestação de contas e relatório de 

gestão do ano 2013 – inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais.------------- 

------O deputado Eduardo Miranda efectuou um pedido de esclarecimento sobre a 

demonstração do custo das mercadorias (aumento de € 11.000 na alimentação).----------- 
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------O deputado José Alves afirmou que não tem existido investimento no Município, 

reconhecendo um esforço para baixar a divida, mas ainda assim, as receitas também 

aumentaram; alertou para a necessidade de se aproveitarem todas as candidaturas a 

fundos perdidos; afirmou ainda que aquilo que o presidente da Câmara Municipal disse 

(orgulho em ter pertencido ao anterior executivo liderado pelo Dr. Marco), já o deveria 

ter dito há muito tempo, para que todos possam trabalhar em prol do concelho.----------- 

------Postos à votação, os documentos foram aprovados por maioria, com treze votos a 

favor, um voto contra e seis abstenções.---------------------------------------------------------- 

------Nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada por unanimidade a minuta da 

reunião, sendo, de seguida, encerrada a sessão, pelas vinte e quatro horas e trinta 

minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia                             _________________________________ 

                                                                              (Carlos Alberto Esteves Miranda) 

A Primeira Secretária                                        _________________________________ 

                                                                              (Anabela Valério Marrafa Macedo) 

O Segundo Secretário                                         ________________________________ 

                                                                                   (Luis Miguel Silva Marques) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


