
ATA N.º 2/2017 
 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MESÃO FRIO,  

DO DIA 03 DE ABRI DE 2017 

No dia três de abril do ano de dois mil e dezassete, nesta vila de Mesão Frio, no Salão 

Nobre dos Paços do Município, teve lugar a presente sessão extraordinária do referido 

Órgão, por solicitação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, com 

a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------  

Ponto um - Contratualização de empréstimo de médio/longo prazo para a liquidação 

antecipada de empréstimo de saneamento financeiro, nos termos do art.º 81.º da Lei 

nº 42/2016 de 28 de dezembro, que aprova a Lei do Orçamento do Estado 2017 – 

Proposta de aprovação;--------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois - Contratualização de empréstimo para a contrapartida nacional de três dos 

projetos cofinanciados pelo FEDER, no âmbito do Quadro de Compromissos do PARU – 

Plano de Ação de Regeneração URBANA do Município de Mesão Frio – Proposta de 

aprovação.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 

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), Bruno Miguel Monteiro de 

Carvalho, Cristina Perpetua 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. ----------------------------------------------------  
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FALTAS: Eduardo Cassiano Miranda (independente, eleito nas listas do PS), Maria 

Teresa Freitas Alves Lúcio e Marco António Peres Teixeira Silva (vereador do 

PPD/PSD).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, após cumprimentar os presentes, deu 

início a sessão extraordinária.----------------------------------------------------------------------------

Ponto um – O Senhor Presidente da Câmara Municipal fez uma breve contextualização 

da necessidade da contratualização de empréstimo de médio\longo prazo. Referiu que 

há oito anos existia uma dívida a fornecedores com juros considerados altos e que foi 

efetuado um saneamento financeiro com o objetivo de pagar as dívidas que, 

entretanto, ficaram liquidadas. Acrescentou que, pelo facto de esta câmara ter 

diminuído consideravelmente as suas dívidas, é possível solicitar este empréstimo a 

longo prazo, até porque o empréstimo de saneamento financeiro exige o pagamento 

de uma quantia mensal superior a 50 000 euros. Assim, o empréstimo cuja aprovação 

se pretende permitirá diminuir em 40 000 euros os encargos mensais do município, 

possibilitando a aplicação desse montante noutras necessidades. Sublinhou ainda que 

a taxa de juro conseguida é de 1, 25%, inferior à atual taxa de 2% do empréstimo do 

saneamento financeiro.------------------------------------------------------------------------------

Sobre o assunto, concluiu que com este empréstimo apenas existe a substituição da 

dívida e não o seu aumento. -------------------------------------------------------------------- 

Colocada a proposta a votação, esta foi aprovada por maioria, com dezassete votos a 

favor e uma abstenção do membro do PSD/ PPD, Joaquim Saraiva. ----------------------- 

Ponto dois – O Senhor Presidente da Câmara Municipal prestou breves esclarecimento 

sobre o ponto em discussão, referindo que a contratualização deste empréstimo 

destina-se à contrapartida nacional de três projetos cofinanciados pelo FEDER, no 

âmbito do quadro de compromissos do plano de ação de regeneração urbana do 

município de Mesão Frio. O montante máximo deste empréstimo cifra-se em 72 207 

euros, para financiamento de 15% das obras em causa: reabilitação da Rua da Carreira 
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e envolvente, do espaço público do Largo do Cruzeiro e Largo da Variante e envolvente 

e do Largo da Independência e envolvente com encargos mensais de capital e juros de 

aproximadamente 340,20 euros. A taxa de juro é também de 1,25%. --------------------- 

Em resposta à pergunta do deputado Carlos Silva do PS, esclareceu que este 

empréstimo não é considerado para o limite de endividamento do Município.---------- 

Colocada a proposta a votação, esta foi aprovada por maioria, com dezassete votos a 

favor e uma abstenção do membro do PPD/PSD, Joaquim Saraiva. ----------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas vinte e duas horas. ------------- 

 

O Presidente da Assembleia 

A 1ª Secretária 

O 2º Secretário 

 

 


