
ATA N.º 4/2015 
 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, nesta vila de 

Mesão Frio, reuniu a assembleia municipal, em sessão ordinária, no Salão Nobre dos 

Paços do Município, com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------  

1.Periodo 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)- 

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

3.1º Relatório Semestral de Acompanhamento aos Contratos Interadministrativos – 

Tomar conhecimento;------------------------------------------------------------------------------- 

4. 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2015 – Proposta de aprovação;-------------------------- 

4.1. Aprovação da primeira alteração ao Mapa de Pessoal de 2015, para previsão de dois 

postos de trabalho de Técnicos Superiores, habilitados com licenciatura em Sociologia e 

Direito, para constituição de vínculos de emprego público por tempo indeterminado;---- 

4.2. Autorização da abertura de procedimentos concursais para a contratação de dois 

técnicos superiores para os postos de trabalho criados;----------------------------------------- 

4.3. Autorização da candidatura, a título excepcional, de candidatos sem vínculo de 

emprego público previamente constituído, nos termos do n.º 2 do artigo 47.º da LOE 

2015, conjugado com o artigo 64.º do mesmo diploma.---------------------------------------- 

5.  2ª Revisão dos Documentos Previsionais para 2015 – Proposta de aprovação;--------- 

6. Taxa Municipal de Direitos de Passagem – TMDP – Proposta de aprovação;----------- 

7. O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRS – Proposta de 

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

8. O Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI – Proposta de aprovação;--------------------

9. Contrato de Prestação de Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos e Higiene Urbana 

os Concelhos do Vale do Douro Norte – Cessão da Posição Contratual da AMVDN para 

os Municípios com Encargos Plurianuais – Proposta de aprovação;-------------------------- 

10. Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais e Tabela de Taxas do 

Município de Mesão Frio – 2ª Alteração – Proposta de aprovação;--------------------------- 

11. Contratos de Aquisição de Bens e Serviços com Encargos Plurianuais, Autorização 

pela Assembleia Municipal em 27 Novembro de 2014, ao abrigo da Autorização 

Genérica – Tomar conhecimento;------------------------------------------------------------------ 

12. Plano de Pormenor de Fundo de Vila – Proposta de aprovação;----------------------- 

13. Reconhecimento do Interesse Público Municipal para ampliação de uma adega 

(indústria) – Proposta de aprovação;-------------------------------------------------------------- 
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Presentes os senhores, Carlos Alberto Esteves Miranda, Presidente da Assembleia 

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

Anabela Valério Marrafa de Macedo, 1ªsecretaria, Luís Miguel Silva Marques, 2º 

secretário, Carlos Manuel Pombo Soares Silva, Ana Filipa Amaral Pinheiro, Jorge 

Filipe Portela, 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 (PS), Maria Teresa Alves Lúcio, Joaquim Saraiva, 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 Peres 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. -----  

1.PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------- 

Iniciada a sessão, foi aprovada por maioria a ata da reunião anterior com a abstenção de 

Maria Teresa Alves Lúcio, por não ter estado presente. --------------------------------------- 

Foi apresentado pelo membro Carlos Manuel Pombo Soares Silva, em representação do 

grupo eleito pelo PS, um Voto de pesar pelo falecimento do Sr. José Guedes Major, pai 

da Senhora Vereadora Cristina Major que, posto à votação, foi aprovado por 

unanimidade e aclamação.-------------------------------------------------------------------------- 

Foi aprovada por maioria (dezanove votos a favor e uma abstenção do membro Joaquim 

Saraiva) a inclusão na ordem de trabalhos de uma moção designada por “Pretensa 

alienação gratuita do Parque termal de Caldas do Moledo ao Município de Peso da 

Régua” apresentada pelo Partido Socialista que obteve aprovação por unanimidade após 

a sua leitura. Cópia em anexo a esta ata----------------------------------------------------------- 

O Sr. Joaquim Saraiva questionou o Sr. presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio 

(CM) sobre as empresas e orçamentos envolvidos no âmbito dos transportes escolares. - 

A Sr.ª Cristina Perpetua Martins de Oliveira Barros questionou o Sr. presidente da CM 

relativamente à falta de iluminação nas escadas de acesso ao salão nobre, onde se 

realizam as reuniões da AM. ----------------------------------------------------------------------- 

Respondendo a estas questões, o Sr. presidente da CM referiu que a falta de luz nas 

escadas se deve a algumas alterações implementadas na eletrificação do espaço para 

acolher uma exposição, mas que a situação será prontamente resolvida.-------------------- 

A Sr.ª Lisa Maria de Oliveira Martins questionou o contrato realizado pela CM e a 

Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio, relativo aos transportes escolares, referindo 
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que deveria ter sido efetuada uma consulta ao mercado e não uma adjudicação direta, 

tendo o Sr. Carlos Manuel Pombo Soares Silva respondido que foram solicitados quatro 

orçamentos, mas que apenas uma empresa respondeu, apresentando valores bem mais 

elevados do que aqueles que foram contratualizados. 

Aquando de uma discussão entre os Srs. Vereadores Paulo Silva e António José 

Teixeira, a Sr.ª Lisa Maria de Oliveira Martins referiu que o Sr. Vereador Paulo Silva já 

havia apelidado os membros da bancada do PPD/PSD de “palhaços”. No imediato, o Sr. 

Vereador Paulo Teixeira proferiu o termo “de facto”.------------------------------------------ 

O membro Carlos Manuel Pombo Soares Silva sublinhou que a expressão do Sr. 

Vereador Paulo Silva foi no seguimento da conversa mantida com o Sr. Vereador 

António Teixeira e não em resposta à Sr.ª Lisa Martins. -------------------------------------- 

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

Foram prestados esclarecimentos pelo Sr. Presidente da CM, o qual realçou o facto de o 

Sr. Secretário de Estado da Segurança Social ter feito uma adenda para a inclusão do 

município no programa de contrato local de desenvolvimento social. ----------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tomado conhecimento.----------------------------------------------------- 

3.1º Relatório Semestral de Acompanhamento aos Contratos Interadministrativos 

– Tomar conhecimento;--------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da CM fez uma breve exposição do relatório em apreço, não tendo 

havido inscrições para intervir.--------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Tomado conhecimento.----------------------------------------------------- 

4. 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2015 – Proposta de aprovação;--------------------- 

 1. Aprovar a primeira alteração ao Mapa de Pessoal de 2015, para previsão de dois 

postos de trabalho de Técnicos Superiores, habilitados com licenciatura em Sociologia e 

Direito, para constituição de vínculos de emprego público por tempo indeterminado, 

bem como a extinção dos postos dos trabalho referidos no ponto 14 da presente 

proposta;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2. Autorização da abertura de procedimentos concursais para a contratação de dois 

técnicos superiores para os postos de trabalho criados;----------------------------------------- 

 3. Autorização da candidatura, a título excepcional, de candidatos sem vínculo de 

emprego público previamente constituído, nos termos do n.º 2 do artigo 47.º da LOE 

2015, conjugado com o artigo 64.º do mesmo diploma.---------------------------------------- 
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O Sr. presidente da CM referiu que já saíram oito funcionários da CM tendo, na 

presente semana, saído mais um funcionário, num total de nove, prevendo-se que até 

final de dois mil e quinze saiam mais três funcionários. Assim, apesar de haver apenas 

noventa e oito funcionários na CM, os serviços continuam a ser cumpridos. --------------- 

DELIBERAÇÃO: Aprovado por maioria, com dezanove votos a favor e uma 

abstenção do Senhor Carlos Alberto Esteves Miranda.----------------------------------------- 

5.2ª Revisão dos Documentos Previsionais para 2015 – Proposta de aprovação;----- 

DELIBERAÇÃO: O Sr. Presidente da CM fez uma breve apresentação e justificação 

dos documentos em discussão e, não tendo havido inscrições para intervir, foi aprovada 

por maioria com catorze votos a favor e seis abstenções dos membros do Partido Social 

Democrata.------------------------------------------------------ 

6. Taxa Municipal de Direitos de Passagem – TMDP – Proposta de aprovação;----- 

DELIBERAÇÃO: Após uma breve apresentação pelo Sr. Presidente da CM, foi 

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

7. O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRS – Proposta de 

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

DELIBERAÇÃO: Após algumas considerações feitas pelo Sr. Presidente da CM, foi 

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

8. O Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI – Proposta de aprovação;--------------- 

DELIBERAÇÃO: O Sr. Presidente da CM teceu algumas considerações relativas ao 

ponto em discussão, tendo sido aprovado por maioria com catorze votos a favor e seis 

votos contra dos membros do Partido Social Democrata.-------------------------------------- 

9. Contrato de Prestação de Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos e Higiene 

Urbana dos Concelhos do Vale do Douro Norte – Cessão da Posição Contratual da 

AMVDN para os Municípios com Encargos Plurianuais – Proposta de aprovação; 

DELIBERAÇÃO: O Sr. Presidente da CM fez uma breve apresentação e justificação 

da matéria em apreço e, submetido a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.-- 

10. Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais e Tabela de 

Taxas do Município de Mesão Frio – 2ª Alteração – Proposta de aprovação;--------- 

DELIBERAÇÃO: Após uma breve apresentação pelo Sr. Presidente da CM, foi 

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

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

Autorização pela Assembleia Municipal em 27 Novembro de 2014, ao abrigo da 

Autorização Genérica – Tomar conhecimento;----------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da CM fez uma breve exposição dos contratos em mérito.---------------- 
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DELIBERAÇÃO: Tomado conhecimento.----------------------------------------------------- 

12. Plano de Pormenor de Fundo de Vila – Proposta de aprovação;------------------ 

DELIBERAÇÃO: O Sr. Presidente da CM teceu algumas considerações relativas ao 

ponto em discussão, tendo sido aprovado por unanimidade.----------------------------------- 

13. Reconhecimento do Interesse Público Municipal para ampliação de uma 

adega (indústria) – Proposta de aprovação;--------------------------------------------------- 

Após breve apresentação da matéria feita pelo Sr. Presidente da CM, o Sr. Carlos 

Manuel Pombo Soares Silva referiu que os membros do PPD/PSD o acusam 

repetidamente, bem como aos restantes membros da bancada do PS, de que apenas 

fazem a defesa do Sr. Presidente da CM. Porém, pelos vistos, foram os membros da 

bancada do PS que fizeram os trabalhos de casa, pois tiveram a preocupação de elaborar 

uma minuta da fundamentação, que neste ato oferecem para, caso assim se entenda, 

constar da competente ata. Sublinhou, ainda, que o presente assunto respeita a um 

ilustre membro desta Assembleia eleito pelas listas do PPD/PSD, que não se encontra 

presente, mas não foi por isso que os membros da bancada do PS se desinteressaram do 

mesmo. Assim, entendem que o Interesse Público Municipal para ampliação da adega 

(indústria) em mérito deve ser reconhecido, com fundamento na mais-valia que 

representa para o concelho a ampliação de uma infraestrutura ligada ao produto com 

maior valor económico da região, salvaguardando, desse modo, os interesses 

económicos e sociais das populações locais.----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade, pelos fundamentos alegados.------------- 

14. Período aberto ao público.-------------------------------------------------------------------- 

Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pela vinte e duas horas e quarenta e 

quatro.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia  

A 1ª Secretária  

O 2º Secretário  

 


