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

SESSÃO ORDINARIA DO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2015 

------Ao vigésimo quinto dia do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quinze, reuniu a 

assembleia em sessão no Salão Nobre dos Paços do Município, com a seguinte ordem de 

trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ponto um: Período de antes da ordem do dia; ---------------------------------------------------- 

------Ponto dois: Apreciação do pedido de suspensão de mandato, apresentado pelo membro 

da Assembleia Municipal Dr. Eduardo Miranda-------------------------------------------------------- 

------Ponto três: Apreciação da informação escrita pelo Sr. Presidente da Câmara acerca da 

atividade municipal, situação financeira e processos judiciais pendentes (artigo 25º, n.º 2, 

alínea c); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Regulamento da Loja Social de Mesão Frio - proposta de aprovação;-------- 

-----Ponto cinco: Alteração ao Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto 

Douro Vinhateiro – proposta de aprovação-------------------------------------------------------------- 

-----Ponto seis: Eleição do Presidente de Junta de Freguesia e seu substituto para o XXII 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses ------------------------------------- 

-----Ponto sete: Plano de Saneamento Financeiro, 8.º Relatório Semestral de 

Acompanhamento da Execução – tomada de conhecimento;----------------------------------------- 

-----Ponto oito: Relatório Anual de Atividades e Avaliação da CPCJ de Mesão Frio, referente 

ao ano de 2014 – tomada de conhecimento; ------------------------------------------------------------ 

-----Ponto nove: 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 seis minutos, Anabela 

Valério Marrafa de Macedo, 1ª secretaria, Luís Miguel Silva Marques, 2º secretário, Carlos 

Manuel Pombo Soares Silva, Marco Aurélio Correia de Araújo Ferro, André Filipe Miranda 

Monteiro, José Eduardo Branco dos Santos, Francisco Guedes Moreira, António César 

Vicente Nunes, Pedro Miguel Alves Poças, Vítor Miguel Barros da Fonseca, Manuel 

Fernando Mesquita Correia, Ana Filipa Amaral Pinheiro (PS), Maria Teresa Freitas Alves  
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Lúcio, Bruno Miguel Monteiro de Carvalho, Sílvia Andreia Duarte Pereira Correia, Lisa 

Maria de Oliveira Martins e Cristina Perpetua Martins de Oliveira Barros (PPD/PSD).---------- 

Presentes os senhores, Alberto Monteiro Pereira, Presidente da Câmara Municipal, Paulo 

Jorge Teixeira da Silva, Cristina Isabel de Almeida Guedes Major (P.S.), Marco António Peres 

Teixeira da Silva e António José Teixeira (P.S.D), vereadores.--------------------------------------- 

FALTAS JUSTIFICADAS: Jorge Filipe Portela e José da Fonseca Alves.----------------------- 

-----Iniciada a sessão o senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a ata nº7 de 2014 

que foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------- 

Ponto um: período antes da ordem do dia:-------------------------------------------------------------- 

A Sra. deputada Cristina Perpetua questionou o Sr. Presidente da Câmara Municipal (CM) 

acerca do caminho público da Aboboreira (Vila Marim), alegadamente vedado por um 

particular, apresentando para o efeito alguma documentação.---------------------------------------- 

A Sra. Deputada Lisa Martins questionou o Sr. Presidente da CM sobre a ata nº 3 onde consta 

o valor do subsidio a atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mesão 

Frio, nomeadamente, qual o motivo da redução do referido subsidio, por comparação com o 

valor atribuído em 2014------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente da CM referiu em relação à primeira questão que o proprietário dos terrenos 

confinantes com o caminho solicitou em tempos a unificação de dois terrenos, afirmando 

então que o caminho seria de consortes, pedido entretanto negado, após informação do Sr. 

Vereador António Teixeira que alertou para o facto de o caminho ser publico. O Sr. Presidente 

da CM afirmou desconhecer a situação apresentada pela Sra. Deputada, mas prometeu que o 

assunto será averiguado pelos serviços Municipais---------------------------------------------------- 

Em resposta à Sra. Deputada Lisa Martins, o Sr. Presidente da CM afirmou que a referida 

Associação passou por imensas dificuldades financeiras no passado, com dívida acumulada 

que ultrapassava os trezentos mil euros, e que os sucessivos subsídios atribuídos serviram não 

só para manter em funcionamento a associação mas também para se ir amortizando a dívida. 

Uma vez que a dívida está agora controlada e que o valor da mesma é relativamente baixo, foi 

decidido em reunião com o presidente daquela associação reduzir o subsídio a atribuir em  
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2015, ficando no entanto a ressalva que se a associação revelar dificuldades o município não 

deixará de prestar o devido auxílio, reassumindo ou repondo os valores anteriores.-------------- 

O Sr. Deputado Carlos Pombo tomou a palavra e referiu que por vezes são levantadas 

questões ao executivo em que o importante não são as respostas mas sim o levantamento de 

suspeitas, o cilindrar com questões inconsequentes. Assim, continuou, o caminho público não 

o é só porque o afirmamos, em Mesão Frio não existe mapa cadastral que consiga, à partida, 

definir o que é público e o que não é, e, embora o acesso ao rio possa ser um indício de que o 

caminho será público, não existe certeza de tal. Referiu ainda que a questão é pertinente mas a 

forma como é colocada não é correta porque levanta suspeições sobre o executivo e que se, 

efetivamente, alguém se sente prejudicado com a situação poderá sempre recorrer aos 

tribunais.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da AM tomou a palavra para referir que se exigia uma explicação sobre a 

não realização do debate que incidia sobre a questão da Casa do Douro, nomeadamente a 

alteração estatutária daquele organismo, e informou que foram efetuados convites a entidades 

públicas e privadas e que à última hora, por motivos imponderáveis, alguns dos representantes 

de diversos organismos, que já haviam confirmado a sua presença, informaram do 

impedimento em estarem presentes. Assim, e sem querer fazer juízos de valor, fica a 

explicação para a não realização do evento.------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Apreciação do pedido de suspensão de mandato, apresentado pelo membro da 

Assembleia Municipal Dr. Eduardo Miranda:----------------------------------------------------------- 

Após leitura do pedido formulado de suspensão do mandato por 365 dias, o mesmo foi posto 

a votação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: aprovado por unanimidade. Tomou posse com deputada a Sra. Ana Filipa 

Amaral Pinheiro (PS) ocupando assim a vaga deixada em aberto.----------------------------------- 

Ponto três: Apreciação da informação escrita pelo Sr. Presidente da Câmara acerca da 

atividade municipal, situação financeira e processos judiciais pendentes (artigo 25º, n.º 2, 

alínea c):------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O Sr. Presidente da CM referiu que a agenda foi extensa ao longo dos últimos seis meses, mas 

que importa salientar as reuniões mantidas com as seguintes entidades: Douro Azul, Turismo 

do Porto e Norte e FAM/DGAL. Na reunião mantida com o turismo do Porto e Norte, o 

Executivo abordou a questão da situação das Caldas do Moledo, apontando várias questões 

que culminaram com a retirada da ordem de trabalhos da reunião da assembleia, daquele 

organismo, do ponto em que existia uma proposta de atribuição da posse do complexo ao 

Município do Peso da Régua. Ainda sobre o mesmo assunto, o Sr. Presidente da CM referiu 

estar a aguardar nova reunião com aquele organismo e com o Município do Peso da Régua 

para se decidir qual o rumo a dar às infraestruturas das Caldas do Moledo.------------------------ 

Disse também que na reunião com a DGAL o executivo informou aquele organismo que não 

estava interessado em aderir ao FAM e que a única pretensão era a de transformar o 

empréstimo de saneamento financeiro em um novo empréstimo por um prazo mais longo.----- 

Referiu ainda que nas reuniões mantidas com a empresa Douro Azul, referentes à construção 

do hotel da Rede, foi mencionada a obrigatoriedade de automatizar as cancelas existentes, 

situação já assegurada pela empresa.--------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao relatório financeiro, o Sr. Presidente da CM afirmou estar orgulhoso e 

informou que, apesar de todas as receitas terem baixado, ainda foi possível amortizar a dívida 

em setecentos mil euros. A dívida do Município, em quinze de Fevereiro de 2015, é de sete 

milhões, oitocentos e oitenta e três mil euros, sendo que seria necessário recuar dez anos para 

encontrar este valor. O Sr. Presidente da CM informou ainda que faltam receber duzentos mil 

euros referentes à reorganização administrativa, que a dívida a fornecedores não aumentou e 

que o executivo tem cortado na despesa e abdicado de certas atividades por forma a conter 

cada vez mais dívida.--------------------------------------------------------------------------------------- 

A Sra. Deputada Lisa Martins questionou o Sr. Presidente da CM sobre:--------------------------- 

A situação do processo judicial de 2013 com a empresa Águas de Trás os Montes e Alto 

Douro;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O recurso ao FAM e o aumento das taxas municipais.------------------------------------------------- 
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Subsidio atribuído de duzentos e cinquenta euros à Associação de Ténis de Mesa de Vila Real, 

questionando se existe algum mesãofriense a praticar a modalidade e se num momento de 

tanta dificuldade se justificava tal subsídio.------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da CM afirmou que em relação ao FAM sempre foi contra a adesão àquele 

programa, sendo certo que o Município vai ser obrigado a contribuir para o fundo. No que diz 

respeito ao subsídio atribuído a Associação de Ténis de Mesa, o Sr. Presidente da CM referiu 

que, infelizmente, não foi possível atribuir um subsídio maior e que o evento patrocinado fez 

com que todas as unidades hoteleiras do Distrito ficassem com ocupação máxima e que a 

referida Associação comprometeu-se a criar uma secção de ténis de mesa em Mesão Frio. Em 

relação ao processo judicial com a empresa Aguas de Trás os Montes e Alto Douro, afirmou 

que o mesmo foi ganho pelo Município.-----------------------------------------------------------------

A Sra. Deputada Lisa Martins referiu que apesar das afirmações do Sr. Presidente da Câmara, 

proferidas em anterior reunião da assembleia municipal, onde garantiu que o aumento das 

taxas municipais constituía um pré-requisito para recurso ao FAM, o facto é que se verifica 

um aumento das referidas taxas,  já em execução, mesmo sem ter havido recurso ao FAM.----- 

Ponto quatro: Regulamento da Loja Social de Mesão Frio - proposta de aprovação:------------ 

A Sra. Deputada Lisa Martins saudou o projeto e desejou que a loja social se mantenha dentro 

dos moldes para que foi criada.--------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco: Alteração ao Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro 

Vinhateiro – proposta de aprovação:--------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------- 

Ponto seis: Eleição do Presidente de Junta de Freguesia e seu substituto para o XXII 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses:------------------------------------- 

Foi apresentada pela bancada do Partido Socialista uma proposta com os nomes do Sr. 

Presidente da Junta de Oliveira – Sr. Manuel Fernando Correia e do Sr. Presidente da Junta de  
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Stº André – Sr. António César Nunes como suplente. Perante a inexistência de mais propostas 

procedeu-se a eleição.------------------------------------------------------------------------------------ 

Resultado da votação:  Sr. Manuel Fernando Correia – treze votos a favor e cinco brancos.-- 

Sr. António César Nunes – catorze votos a favor e quatro brancos.--------------------------------- 

Ponto sete:  Plano de Saneamento Financeiro,  8º Relatório Semestral de Acompanhamento 

da Execução – tomada de conhecimento:---------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da CM apresentou o relatório e incidiu o enfoque sobre os seguintes pontos:- 

-Valor da divida do empréstimo de saneamento financeiro – 4.030.000,00€----------------------- 

-Aumento das despesas com pessoal em 94.000,00€, por força da reposição de subsídios e 

aumento dos encargos com Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações.-------------------- 

-Numero de trabalhadores da Autarquia – 105.--------------------------------------------------------- 

-Gastos de aquisição de bens e serviços – 107.000,00€.----------------------------------------------- 

-Juros e encargos – 12.000,00€.--------------------------------------------------------------------------- 

-Transferências do Orçamento de Estado – 440.000,00€.--------------------------------------------- 

-Diminuição das receitas correntes e de capital em 306.000,00€.------------------------------------ 

-Divida em 31/11/2014: 7.855.000,00€.----------------------------------------------------------------- 

O Sr. Deputado Carlos Pombo usou da palavra para sublinhar que este executivo com menos 

receitas e com algum aumento de despesa, nomeadamente as despesas com pessoal,  

decorrentes da reposição dos subsídios, e ainda sem aumentar a divida a fornecedores, 

consegue diminuir substancialmente a divida global e que aqueles que apontam o dedo ao 

executivo, efetuando acusações graves e falsas sobre a receita e despesa, devem olhar para os 

números porque eles falam por si. Referiu ainda que nestas condições é impossível fazer 

melhor e que quem for intelectualmente honesto não pode acusar o executivo de má gestão. 

Aproveitou ainda para dar os parabéns ao executivo pelo resultado alcançado.-------------------- 

A Sra. Deputada Lisa Martins referiu não entender o que o deputado quis dizer em remar 

contra a maré, uma vez que este último falava a partir da bancada da maioria, referiu ainda 

que a diminuição da dívida é uma boa noticia mas que, para atingir esse resultado, o executivo  
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alienou património e que o assunto foi tratado de forma exagerada pela bancada do Partido 

Socialista.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Deputado Carlos Pombo referiu que na sua intervenção não pretendeu achincalhar 

ninguém e que quando falou em remar contra a maré, se estava a referir em ter que suportar as 

medidas impostas pelo governo, a nível central, e que em 2014 este executivo não efetuou a 

venda de qualquer património.---------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da CM referiu que o FEF atribuído ao Município diminuiu em 600.000,00€, 

sob o pretexto de que os salários a pagar aos funcionários seriam de menor valor por força da 

abolição dos subsídios. Informou que o abate feito à dívida em 2014 foi de cerca de 

700.000,00€ e que a única venda de património por parte do Município se cifrou em 

1.500,00€ relativos a uma loja no mercado. Acrescentou ainda que, já em 2013, a receita de 

venda de património foi de 10.000,00€, referentes à venda da escola da Camatoga à Junta de 

Freguesia de Vila Marim.---------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da CM aproveitou ainda para esclarecer sobre o seu vencimento mensal, uma 

vez que circulam algumas informações contraditórias sobre a matéria, apresentando, para o 

efeito, o seu recibo do vencimento.----------------------------------------------------------------------- 

A Sra. Deputada Lisa Martins referiu compreender a questão salarial do Sr. Presidente da CM 

mas deixou a questão se todos na sala já se questionaram sobre quanto aufere um 

mesaofriense com emprego mais precário.-------------------------------------------------------------- 

 O Sr. Deputado Carlos Pombo referiu que se alguém pensou nos mais desfavorecidos foi este 

executivo que fez aprovar a loja social.------------------------------------------------------------------ 

Ponto oito: Relatório Anual de Atividades e Avaliação da CPCJ de Mesão Frio, referente ao 

ano de 2014 – tomada de conhecimento:---------------------------------------------------------------- 

O Sr. Deputado Luís Marques efetuou a apresentação do relatório.---------------------------------- 

Ponto nove: Período aberto ao público.----------------------------------------------------------------- 

Usou da palavra o Sr. Carlos Pinto para referir que as atas das reuniões da Câmara de 2015 

não estão na página eletrónica da Autarquia.------------------------------------------------------------ 
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pela vinte e duas horas e quarenta e nove 

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

O Presidente da Assembleia ____________________________________ 

         (Carlos Alberto Esteves Miranda) 

A 1.ª secretária ____________________________________ 

         (Anabela Valério Marrafa Macedo) 

O 2.º secretário ____________________________________ 

               (Luís Miguel Silva Marques) 

 

 

 


