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

Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezasseis, reuniu a 

Assembleia Municipal em sessão ordinária, no salão nobre 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, acerca da 

atividade municipal, situação financeira e processos judiciais pendentes (artigo 25º, nº2, 

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

Ponto três: Contratos de Aquisição de bens e serviços com encargos plurianuais, 

autorizados pela Assembleia Municipal, nos termos do n.º 1, artigo 30.º, das Normas de 

Execução Orçamental, que fazem parte integrante das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento 2016 – Tomar Conhecimento;-------------------------------------------------------- 

Ponto quatro: 2.ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016 nos 

termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – 

Proposta de Aprovação;----------------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco: Pedido de Autorização para assunção de compromissos com os 

encargos plurianuais para os anos seguintes com a inclusão de projetos/ação a realizar 

nos anos de 2016/2017, no âmbito da candidatura à concessão de auxílio financeiro, 

através do FEM, nos termos do n.º 6, do art.º 22.º, do Decreto - Lei nº 197/99, de 8 de 

junho – Proposta de Aprovação;------------------------------------------------------------------- 

Ponto seis: 11.º Relatório Semestral de Acompanhamento de Execução do PSF – 

Apreciação;------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto sete: 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2016, nos termos da alínea o), do n.º 

1, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Proposta de Aprovação;---------- 

Ponto oito: 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 sete minutos, 

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

secretário, Carlos Manuel Pombo Soares Silva, Jorge Filipe Portela, Marco Aurélio 

Correia de Araújo Ferro, André Filipe Miranda Monteiro, José Eduardo Branco dos 

Santos, António César Vicente Nunes, Pedro Miguel Alves Poças, Vítor Miguel Barros 

da Fonseca, Manuel Fernando Mesquita Correia, Francisco Guedes Moreira (PS), 

Joaquim Saraiva, Maria Teresa Freitas Alves Lúcio, Bruno Miguel Monteiro de 
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Carvalho, Sílvia Andreia Duarte Pereira Correia, Lisa Maria de Oliveira Martins, 

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

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

Cristina Isabel de Almeida Guedes Major (PS), António José Teixeira, Marco António 

Peres Teixeira da Silva (PSD) vereadores. -------------------------------------------------------  

FALTAS JUSTIFICADAS: Eduardo Cassiano Miranda (membro independente, 

eleito nas listas do PS),------------------------------------------------------------------------------ 

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

votação a ata número dois de 2016, que foi aprovada por unanimidade pelos membros 

presentes na última reunião. -------------------------------------------------------------------- 

No ponto um, o deputado, Carlos Manuel Pombo Silva, do grupo parlamentar do PS, 

apresentou um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Moura, antigo presidente da 

junta de freguesia de S. Nicolau e ex-membro desta Assembleia, integrando o grupo 

parlamentar do PSD. Sugeriu que o voto de pesar fosse apresentado à família do Sr. 

Carlos Moura. Assim, foi aprovado por unanimidade, o voto de pesar, pelo falecimento 

do Senhor Carlos Moura, atendendo às suas qualidades pessoais e profissionais, bem 

como à forma excecional como desempenhou algumas funções políticas e cívicas no 

município de Mesão Frio, conforme proposta que se anexa à presente ata. ----------------- 

No ponto dois, o Sr. presidente da Câmara Municipal (CM) realçou o trabalho 

desenvolvido no Município pelo Sr. Carlos Moura e enalteceu o seu caráter, 

caracterizado pela seriedade e pela saudável convivência, congratulando-se pela 

iniciativa da AM. Informou ainda de que o executivo do Partido Socialista esteve 

presente na cerimónia fúnebre.--------------------------------------------------------------------- 

No prosseguimento dos trabalhos, o Senhor presidente da CM fez referência à 

atividade municipal, situação financeira e processos judiciais pendentes, de acordo com 

a informação anteriormente disponibilizada e referiu, no âmbito do trabalho 

institucional, que reuniu em Lisboa com o Senhor Secretário de Estado do Turismo e a 

Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação; realçou a presença da RTP no 

município a propósito dos resultados obtidos pelo Agrupamento de Escolas Professor 

António da Natividade, no âmbito do absentismo e abandono escolares, uma vez que foi 

o concelho que mais evoluiu favoravelmente na sua redução; realçou a participação de 

alguns alunos do Agrupamento de Escolas do Concelho na atividade “Parlamento 

Jovem”, tendo informado que recebera os parabéns de uma deputada de Vila Real pela 

prestação dos alunos. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Relativamente à situação financeira, referiu que o executivo tem feito um caminho de 

há seis anos, diminuindo a dívida e que se prevê que essa redução se mantenha.--------- 

No ponto três, foi tomado conhecimento dos contratos de aquisição. -------------------- 

No ponto quatro, o Senhor Presidente da CM apenas referiu ter ficado estupefacto 

pelo facto de, em reunião da CM, os vereadores do PSD terem votado contra a aquisição 

de uma viatura, tendo, posteriormente, votado favoravelmente os respectivos custos de 

aquisição.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não foram colocadas questões pelos presentes ao Senhor Presidente da CM, tendo a 

proposta da 2.ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, nos 

termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, sido 

aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------- 

Após a votação, o Sr. deputado Carlos Pombo elogiou os deputados do PSD pelo 

sentido do seu voto, o qual contrariou a votação dos vereadores do PSD no executivo 

camarário. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto cinco, o Senhor Presidente da CM informou que, devido às intempéries de 

janeiro/ fevereiro, as Câmaras Municipais de Stª Marta de Penaguião, Peso da Régua e 

Mesão frio reuniram com o Sr. Ministro da Agricultura, o qual informou existirem 

verbas para fazer face aos prejuízos causados pelas mesmas. Referiu ainda que o 

Conselho de Ministros considerou que os municípios excederam as expectativas no 

âmbito dos processos de candidaturas aos referidos apoios. O Senhor Presidente da CM 

referiu que no município de Mesão Frio os prejuízos estimam-se num valor aproximado 

de seiscentos mil euros, tendo esse montante sido considerado na proposta de alteração 

do orçamento. Manifestou, a esse propósito, a sua estranheza pelo facto de, em reunião 

de câmara, os vereadores do PSD terem aprovado esse montante e, posteriormente, 

terem votado contra essa revisão no orçamento.------------------------------------------------- 

O Senhor deputado Carlos Pombo inquiriu o Sr. Presidente da CM no sentido de 

esclarecer se a revisão do orçamento se deve exclusivamente à necessidade de 

realização de obras decorrentes das intempéries, ao que o Senhor Presidente da CM 

respondeu afirmativamente. Assim, o Senhor deputado Carlos Pombo frisou que este 

esclarecimento deveria ser tomado em consideração na votação que a AM iria realizar, 

neste ponto da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------- 

A proposta de revisão do orçamento foi aprovada por unanimidade. --------------------- 

No ponto seis, o Senhor Presidente da CM referiu que a informação vertida nos 

documentos resultou das informações já apresentadas em AM e que os resultados 
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obtidos refletem um trabalho de contenção e de equilíbrio do município. Referiu 

também que a Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) apresentou uma proposta 

no sentido de considerar nas mesmas condições os municípios que mantêm uma taxa 

constante de redução da divida, comparativamente aos municípios que apresentam uma 

situação financeira favorável, a partir de janeiro de dois mil e dezassete.------------------- 

No ponto sete - 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2016, nos termos da alínea o), 

do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro - o Senhor Presidente da 

CM informou que a proposta de alteração se deve à necessidade de incluir no mapa do 

pessoal um nadador salvador para prestação de serviço na piscina, de acordo com a lei,  

Posta a votação, foi aprovado por unanimidade: 

7.1. Primeira alteração do Mapa de Pessoal de 2016 da Câmara Municipal de 

Mesão Frio, para a criação de um posto de trabalho na carreira/categoria de 

assistente operacional – nadador salvador;---------------------------------------------- 

7.2. Abertura de procedimento concursal de recrutamento com possibilidade de 

candidatura de candidatos sem vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado.------------------------------------------------------------------------------- 

 

No ponto oito, não houve qualquer inscrição.----------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas vinte e uma horas e quarenta 

e cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia                ________________________________ 

                                                                              (Carlos Alberto Esteves Miranda) 

A Primeira Secretária                                        _________________________________ 

                                                                              (Anabela Valério Marrafa Macedo) 

O Segundo Secretário                                         ________________________________ 

                                                                                   (Luis Miguel Silva Marques) 


