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

---Ao vigésimo oitavo dia do Mês de Fevereiro do Ano de Dois Mil e Dezassete, 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 pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal acerca da atividade municipal, situação financeira e processos judiciais 

pendentes (artigo 25º, nº 2, alínea C da Lei 75/2013 de 12 Setembro); ---------------------- 

---Ponto três: Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências nas Juntas 

de Freguesia – ao abrigo do n.º 1, do artigo 132.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

- 4.º Relatório Semestral de Acompanhamento - Proposta de Aprovação (clausula 10.ª 

do Contrato);------------------------------------------------------------------------------------------ 

---Ponto quatro: Relatório Anual de Atividades e Avaliação da CPCJ de Mesão Frio – 

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

---Ponto cinco: Declarações de Compromissos Plurianuais – Pagamentos e 

Recebimentos em Atraso a 31 de dezembro de 2016 – Tomar Conhecimento;------------- 

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

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

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

Orçamento 2017 – Tomar Conhecimento;-------------------------------------------------------- 

---Ponto sete: 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2017, 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 oito: Regulamento Municipal de Edificações Pré existentes e Legalizações – 

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

---Ponto nove: Alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação – 

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

---Ponto dez: 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; Anabela Valério 

Marrafa de Macedo, 1ª secretária; Luís Miguel Silva Marques, 2º secretário; Jorge 

Filipe Portela, Marco Aurélio Correia de Araújo Ferro, André Filipe Miranda Monteiro, 
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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, Carlos Manuel Pombo Soares Silva (PS), Maria Teresa Freitas Alves 

Lúcio, Bruno Miguel Monteiro de Carvalho, Cristina Perpétua Martins de Oliveira 

Barros Gomes, Lisa Maria de Oliveira Martins, Sílvia Andreia Duarte Pereira Correia e 

Joaquim Saraiva (PPD/PSD).------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Jorge Teixeira da Silva, Cristina Isabel de Almeida Guedes Major (PS) e António José 

Rodrigues Teixeira (PPD/PSD), vereadores. -----------------------------------------------------  

FALTAS: Eduardo Cassiano Miranda (Independente, eleito nas listas do PS) e Marco 

António Peres Teixeira Silva (vereador do PPD/PSD).----------------------------------------- 

---Iniciada a sessão, o Senhor Presidente, após cumprimentar os presentes, colocou à 

votação a ata número quatro de 2016, que foi aprovada por unanimidade.------------------ 

---O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia deu a conhecer aos deputados a 

correspondência recebida.-------------------------------------------------------------------------- 

---No ponto um, abertas as inscrições, pediu a palavra Carlos Pombo, referindo que, no 

seguimento da festa de carnaval, organizada pela Junta de Freguesia de Vila Marim, se 

congratula pelo trabalho desenvolvido pelas associações, clubes e juntas de Freguesia 

do Concelho, que têm vindo ao longo dos últimos anos a realizar eventos que nunca 

existiram no passado, realçando todo o apoio prestado pelo Município, e concluiu 

referindo que nunca o Concelho esteve tão vivo como hoje.----------------------------------- 

---Dada a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, este informou a 

Assembleia acerca de alguns acontecimentos importantes para o Município, 

nomeadamente: - Reunião da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIMDOURO), 

onde também marcou presença o Sr. Diretor-Geral da Região Norte do IEFP, que se 

mostrou preocupado com as verbas remanescentes do quadro comunitário 2020, mas 

que também reconheceu e mostrou apreço pelas Câmaras que têm vindo a contribuir 

para a redução do desemprego, onde se inclui a de Mesão Frio, que foi o quarto 

Município que mais diminuiu essa taxa, dos dezanove que constituem a CIMDOURO, 

reduzindo-a em mais de dez por cento no ano de dois mil e dezasseis, o que deixou 

muito satisfeito o executivo camarário, e que contraria aquilo que tem sido escrito e 

veiculado nas redes sociais; - Informou sobre o honroso convite dirigido à Biblioteca 

Municipal para a realização do concurso nacional de leitura dos municípios da referida 

Comunidade Intermunicipal; - Informou a Assembleia sobre as unidades hoteleiras do 
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Concelho que são já dezanove, e não dezasseis, conforme informou na última entrevista 

que concedeu aos meios de comunicação social; - Reportou à Assembleia todas as 

iniciativas e ações que o executivo tem efetuado sobre o IC26/retificação da Estrada 

Nacional 101, nomeadamente, uma reunião mantida com o Sr. Ministro do 

Planeamento, em Valpaços, e posterior envio de fotografias da ponte de Carrapatelo; - 

Deu nota da reunião mantida com a Sr.ª Secretária de Estado Adjunta e da Educação 

sobre a reversão da Residência de Estudantes, onde a citada deu razão à pretensão do 

Município que, posteriormente, formalizou o pedido oficial; - Informou a Assembleia 

sobre o julgamento que opunha a Empresa Suma Douro à Associação de Municípios do 

Douro Norte, por dívidas da recolha de resíduos e canil, mencionando que o Município 

de Mesão Frio não é devedor de qualquer verba à referida empresa e que só intervém no 

processo porque pertence à citada Associação; - Informou a Assembleia sobre a 

aprovação do projeto de eficiência energética no valor de trezentos e dez mil, duzentos e 

sessenta e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos, reafirmando todo o trabalho do 

atual executivo Camarário no aproveitamento de fundos e na redução de custos de 

funcionamento de alguns equipamentos Municipais, nomeadamente a piscina coberta 

que gastava mensalmente uma verba a rondar os doze mil euros por mês em gás e que, 

após as obras de eficiência energética, com a instalação de aquecimento a pellets, 

passou a gastar cerca de trinta por cento do referido valor, referindo ainda que este é um 

processo que o executivo quer implementar na iluminação pública, onde se gasta 

mensalmente uma verba na ordem dos quinze mil euros e o objetivo passa pela redução 

em setenta por cento daquele valor, resultante de acordo futuro com a EDP para a 

substituição gradual das lâmpadas de mercúrio por led; - Informou sobre aprovação de 

uma verba no valor de oitenta e oito mil euros para a modernização administrativa; - 

Informou a Assembleia sobre a aprovação dos nove projetos da regeneração urbana no 

valor de um milhão cento e cinquenta e cinco mil euros, dando nota de que um deles 

(regeneração da Rua da Carreira) já se encontra em marcha, o que permitiu uma 

majoração de sete e meio por cento de bónus pela antecipação do início da obra; ainda 

sobre este assunto, o Sr. Presidente do Município referiu que todos estes projetos 

servem para tornar a nossa Vila mais atrativa e apelativa para os visitantes e turistas, 

potenciando assim o comércio local, o qual, tem que dar um passo em frente, 

modernizando as instalações e praticando preços concorrenciais; - Informou a 

Assembleia sobre a aprovação de dois projetos no âmbito do PROVER (mercadinho da 

rua do Balcão e museu do barco rabelo na Rede); -  Informou a Assembleia sobre o 
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andamento das obras do estádio Municipal; - Informou também sobre o projeto 

aprovado do interface junto ao rio Teixeira no âmbito da mobilidade sustentável; - 

Informou sobre os projetos aprovados de infraestruturas de água e saneamento no valor 

de setecentos e sessenta mil euros, sobre a aprovação de um projeto de alargamento em 

treze lotes da zona industrial, que visa combater o desemprego e a desertificação, e, 

ainda, de que o nosso Município irá ser contemplado com duzentos e cinquenta mil 

euros para equipamentos sociais.-----------------------------------------------------------------

O Deputado Joaquim Saraiva congratulou-se por ter criado uma página, na rede social 

Facebook, que contribuiu para que alguém despertasse e, ao fim de oito anos, viesse 

aqui apresentar uma data de projetos, referindo que o que foi falado foi muita parra e 

pouca uva e, no que diz respeito ao emprego, só lhe dá vontade de rir com quem se 

congratula com a diminuição de inscritos no centro de emprego na ordem dos dez por 

cento, referindo ainda que não existe uma verdadeira política para o setor do Turismo 

que possibilite a diminuição do desemprego e que existe um registo radiofónico de uma 

entrevista que o Sr. Presidente da Câmara concedeu, onde prometeu fazer o IC26; 

finalizou, dando os parabéns à Junta de Freguesia de Vila Marim pela organização da 

festa de carnaval.------------------------------------------------------------------------------------- 

---O Deputado Carlos Pombo disse que, só alguém que não está em Mesão Frio, ou que 

não passa cá os dias, é que pode dizer que as juntas e associações do Concelho não 

organizam eventos e, referindo-se à já citada página de Facebook, afirmou que a mesma 

está cheia de mentiras e que afinal os projetos apresentados já existiam ou estavam em 

curso e que, curiosamente, o Deputado Joaquim Saraiva não retira dessas iniciativas 

nenhuma importância. Pelo contrário, tenta passar a ideia de que que foi a sua página 

que levou o Sr. Presidente da Câmara a tomar as alegadas iniciativas, esquecendo-se 

que os procedimentos relativos àqueles projetos eram, obviamente, muito anteriores. 

Acrescentou ainda que, no que diz respeito ao desemprego, e à tentativa do deputado 

Joaquim Saraiva confundir os presentes com os números do desemprego, os mesmos 

não se traduzem numa questão matemática, uma vez que não se pode estabelecer uma 

relação direta entre a criação de um posto de trabalho e a diminuição do desemprego, 

dado que, entretanto, outros postos de trabalho se perdem; terminou, dizendo que nunca 

se fez tanto pelo turismo como agora mas que o Município não pode substituir a 

iniciativa privada.------------------------------------------------------------------------------------

---O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu todos os comunicados que fez 

acerca do IC26, referindo que as candidaturas dos projetos anteriormente referenciados 



  Ata N.º1/2017, de 28 de Fevereiro 

Pag. N.º 5 

foram feitas entre dois mil e treze e dois mil e catorze e terminou dizendo que não 

recebe lições de quem nunca criou postos de trabalho e que, ele próprio, fruto da sua 

iniciativa privada,  já criou dezenas desses postos de trabalho.------------------------------- 

---O Deputado Carlos Pombo referiu que tem assistido, ao longo das Assembleias 

municipais, que o Deputado Joaquim Saraiva só tem a preocupação de achincalhar e de 

fazer política de café, uma vez que não contribui com ideias e tão pouco apresenta 

propostas, sugerindo que verbalize menos e que formalize mais propostas, pois tem 

acusado sistematicamente o Presidente da Câmara de não implementar politicas 

direcionadas para o comércio local e para o turismo, porém quando se discutiu as 

Grandes Opções do Plano para 2017, não fez qualquer intervenção.------------------------- 

---O Senhor Presidente da Assembleia propôs um voto de pesar pela morte do antigo 

Presidente da República Dr. Mário Soares, que posto a votação, foi aprovado por 

maioria, com os votos contra das Deputadas Cristina Barros e Sílvia Correia do Partido 

Social Democrata.------------------------------------------------------------------------------------  

---No ponto dois, O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou a Assembleia 

sobre a atividade Municipal, incidindo a sua intervenção sobre a cerimónia de 

reabertura do Tribunal de Mesão Frio; sobre a reunião mantida com proprietários do 

Hotel de Cidadelhe para aumento da capacidade daquela unidade; sobre a reunião com 

funcionários da autarquia, onde se debateu a possibilidade de celebração de protocolo 

com Ministério das Finanças para cedência de funcionários; sobre a reunião da 

Associação Nacional de Municípios, onde foi debatido o tema de descentralização de 

competências; sobre a apresentação do Rally de Mesão Frio em Famalicão; sobre a 

reunião da CIMDORO com o tema PROVER e sobre a escritura da obra de regeneração 

urbana. Quanto à situação financeira, referiu que a dívida do Município, a trinta e um de 

dezembro de dois mil e dezasseis, se situava em seis milhões cento e dezanove mil 

euros, e, que este era um dia histórico para recordar, dado que, quando iniciou funções, 

encontrou uma dívida superior a doze milhões de euros, e que, passados estes anos, a 

Autarquia está finalmente abaixo do limite de endividamento, fruto do esforço, 

empenho e rigor na gestão da Autarquia; informou, ainda, que irá propor a contratação 

de um empréstimo em condições mais favoráveis, única e exclusivamente para liquidar 

o atual empréstimo de saneamento financeiro, possibilitando assim uma folga nas 

despesas mensais do Município, o que permitirá ajudar mais famílias do Concelho, e 

acrescentou que, enquanto estiver à frente dos destinos da Autarquia, a dívida jamais 

ultrapassará o limite de endividamento.----------------------------------------------------------- 
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--- O Deputado Joaquim Saraiva referiu que não contesta o que está escrito nos papéis 

mas sim aquilo que o Sr. Presidente diz da boca para fora e que, mais uma vez, está a 

esconder a verdade aos Mesão-Frienses, dizendo que pode ir à banca, o que não é, de 

todo, verdade, uma vez que só o pode fazer para efetuar uma reestruturação, 

hipotecando assim mais catorze anos de dívida ao Município, hipotecando também as 

gerações vindouras dado que as taxas para o novo empréstimo serão sempre superiores 

às taxas do empréstimo atual; finalizou, incitando o Sr. Presidente do Município a dizer 

a verdade.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Carlos Pombo perguntou: “Afinal quem é que hipotecou as gerações 

vindouras?” “Foi este executivo que diminuiu a dívida para baixo do limite ou foi o 

anterior liderado pelo Partido Social Democrata que deixou uma dívida superior a doze 

milhões?” Perguntou ainda: Se o Município pode pagar a dívida em mais tempo, 

obtendo assim maior folga mensal, para concretizar políticas sociais ou fazer obra, por 

que não fazê-lo?” Referiu ainda que, como sempre, o Deputado Joaquim Saraiva 

precipita-se, pois, desconhecendo as condições do novo empréstimo, já tem como certo 

que as respetivas taxas serão superiores às do empréstimo atual, sugerindo-lhe que 

aguarde antes de criticar.---------------------------------------------------------------------------- 

---O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu a Assembleia que o 

empréstimo de oitenta e sete mil euros para a comparticipação das obras da regeneração 

urbana terá um custo mensal de trezentos e cinquenta euros e que não conta para o 

limite de endividamento do Município, esclarecendo, ainda, que o empréstimo de 

saneamento financeiro não serviu para pagar dívidas criadas pela gestão do Partido 

Socialista mas sim para pagar as dívidas herdadas e que a reestruturação a propor não 

irá hipotecar nada nem ninguém mas irá, isso sim, aliviar as finanças do Município.----- 

---No ponto três, O Senhor Presidente da mesa da Assembleia pôs à votação os 

Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia – 

ao abrigo do n.º 1, do artigo 132.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro - 4.º Relatório 

Semestral de Acompanhamento, tendo o documento obtido aprovação por maioria, com 

quatro abstenções dos Deputados do PPD/PSD, Cristina Perpetua Martins de Oliveira 

Barros Gomes, Maria Teresa Freitas Alves Lúcio, Sílvia Andreia Duarte Pereira Correia 

e Joaquim Saraiva.----------------------------------------------------------------------------------- 

---No ponto quatro, O Deputado do Partido socialista Fernando Correia apresentou o 

Relatório Anual de Atividades e Avaliação da CPCJ de Mesão Frio.------------------------ 
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---No ponto cinco, Declarações de Compromissos Plurianuais – Pagamentos e 

Recebimentos em Atraso a 31 de dezembro de 2016 – Tomado Conhecimento.-----------

---No ponto seis, Contratos de Aquisição de bens e serviços com encargos plurianuais, 

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

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

Orçamento 2017 – Tomado Conhecimento.------------------------------------------------------ 

---No ponto sete, O Senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta da 1.ª Revisão 

às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2017, nos termos da alínea a), do n.º 1, 

do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que, posta a votação pelo Sr. 

Presidente da Mesa da Assembleia, foi aprovado por maioria, com seis abstenções dos 

membros do PPD/PSD, Maria Teresa Freitas Alves Lúcio, Bruno Miguel Monteiro de 

Carvalho, Cristina Perpétua Martins de Oliveira Barros Gomes, Lisa Maria de Oliveira 

Martins, Sílvia Andreia Duarte Pereira Correia e Joaquim Saraiva. ------------------------- 

---No ponto oito, O Senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou a proposta de 

Regulamento Municipal de Edificações Pré existentes e Legalizações que, posta a 

votação pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, foi aprovada por unanimidade.------ 

---No ponto nove, O Senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou a proposta de 

Alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação que, posta a votação 

pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, foi aprovada por unanimidade ---------------- 

---No ponto dez, assistimos à Intervenção da munícipe e Presidente da CPCJ Gabriela 

Alves, para apelar a uma maior participação da classe política nas ações de prevenção 

da comissão, nomeadamente nas que se vão realizar em abril, mês da prevenção dos  

Maus - tratos na infância e Juventude.  Assistimos ainda à intervenção do munícipe 

Sousa que efetuou uma exposição sobre a desertificação do território, emigração e suas 

consequências para o Município.-- 

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

sendo, de seguida, encerrada a sessão, pelas vinte e três horas e sete minutos.------------- 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia                ________________________________ 

                                                                              (Carlos Alberto Esteves Miranda) 

A Primeira Secretária                                        _________________________________ 

 

                                                                              (Anabela Valério Marrafa Macedo) 

O Segundo Secretário                                         ________________________________ 
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                                                                                   (Luis Miguel Silva Marques) 


