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

---Ao décimo oitavo dia do Mês de Dezembro 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 do 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: Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Mesão Frio – 

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

---Ponto quatro: Designação de três cidadãos para integrarem o Conselho Municipal de 

segurança;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Ponto cinco: Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para o Concelho Municipal 

de Educação;------------------------------------------------------------------------------------------ 

---Ponto seis: Documento Previsionais para o ano 2018 e Propostas Anexas, nos termos 

da alínea a), f) e o), do artigo 25.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

conjugado com o n.º 2, do artigo 45.º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro,-------------- 

a) Orçamento Municipal (Receita e Despesa) para o ano de 2018 – Proposta de 

Aprovação;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Grandes Opções do Plano (PPI e PAM) para o ano de 2018 – Proposta de 

Aprovação;------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Relatório da Política Orçamental – Proposta de Aprovação;-------------------------------- 

d) Articulado com as Normas de Execução Orçamental, incluindo o pedido de 

Autorização Genérica para dispensa de Autorização Prévia para Compromissos 

Plurianuais, entre outras – Proposta de Aprovação;--------------------------------------------- 



e) Atualização da Tabela de Taxas e Licenças, que faz parte integrante do Regulamento 

Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em função da taxa de 

inflação publicada pelo INE - Proposta de aprovação;------------------------------------------ 

f) Mapa de Pessoal para o ano 2018 – Proposta de Aprovação;------------------------------- 

g) Empréstimo a Curto Prazo de 2018 – Proposta de Aprovação;----------------------------- 

h) Mapa de Encargos Anuais – Empréstimos de Médio e Longo Prazos – Tomar 

Conhecimento;---------------------------------------------------------------------------------------- 

--Ponto sete: Contratos de Aquisição de Bens e Serviços com Encargos Plurianuais, 

autorizados pela Assembleia Municipal a 26 de dezembro de 2016, ao abrigo da 

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

--Ponto oito: Reconhecimento de dívida, acordo e plano de pagamentos, à empresa 

Águas do Norte, S.A – Proposta de aprovação;-------------------------------------------------- 

--Ponto nove: Contratos interadministrativos de delegação de competências – Proposta 

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

--Ponto dez: Designação de dois Presidentes de Junta para Integrar o Conselho 

Municipal da Segurança;---------------------------------------------------------------------------- 

--Ponto onze: Período aberto ao público;--------------------------------------------------------- 

Presentes os senhores, Carlos Manuel Pombo Soares Silva, Presidente da Assembleia 

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

Luís Miguel Silva Marques, 1º secretário, Justina Alexandra de Sousa Teixeira, 2ª 

secretária, Filipe Manuel Almeida de Sá, Pedro Miguel Alves Poças, Paulo Ricardo 

Guedes Pinto, Jorge Filipe Portela, Marco António Gonçalves Teixeira, Tiago Miguel 

Rodrigues Alves, Marco Aurélio Correia de Araújo Ferro, André Filipe Miranda 

Monteiro, José Eduardo Branco dos Santos, António César Vicente Nunes, Vítor 

Miguel Barros da Fonseca, Francisco Guedes Moreira, José Ângelo Pinto Vieira (PS), 

Maximiano Pereira Correia, Maria Teresa Freitas Alves Lúcio, Joaquim de Carvalho 

Saraiva e Helena Augusta Pires Bordal Ferreira (PPD/PSD).---------------------------------- 



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

Jorge Teixeira da Silva, Cristina Inês Coutinho, Manuel Fernando Mesquita Correia 

vereadores (PS).Quando eram vinte e uma horas e quarenta minutos compareceu o 

senhor vereador Eduardo Cassiano Nogueira Pinto de Miranda (PPD/PSD) vereadores;- 

FALTAS JUSTIFICADAS:------------------------------------------------------------------------ 

FALTAS INJUSTIFICADAS: Rafael António Ribeiro Pinto de Miranda.------------------ 

O senhor vereador Eduardo Cassiano Nogueira Pinto de Miranda foi considerado 

faltoso em virtude de ter comparecido quando eram vinte e uma horas e quarenta 

minutos, tendo-se ausentado definitivamente antes do termo da sessão, quando eram 

vinte e duas horas e quarenta e dois minutos, não tendo apresentado a este órgão 

qualquer justificação para as ocorrências.--------------------------------------------------------  

Iniciada a sessão, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, após cumprimentar os 

presentes, deu a conhecer aos deputados a correspondência recebida e efetuou uma 

breve explicação sobre a forma como a Mesa iria trabalhar, apelando aos presentes que 

facilitassem o respetivo desempenho, sublinhando que esperava que as intervenções dos 

senhores deputados se pautassem pelas boas regras de conduta, com produtiva discussão 

mas com respeito mutuo.---------------------------------------------------------------------------- 

---No ponto um, Foi aprovado por unanimidade, um voto de pesar, pelo falecimento do 

senhor António Miranda Ferro, tendo sido enaltecido, em particular, a dedicação e 

competência com que exerceu as funções de membro da Assembleia Municipal de 

Mesão Frio, nomeadamente as de Secretário da respetiva Mesa.------------------------------

---------Abertas as inscrições pediu a palavra o Senhor Deputado Jorge Portela para 

felicitar o executivo pela forma competente como organizou as festividades do Santo 

André.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Deputado Maximiano Correia questionou a Mesa sobre se o regimento a 

adotar seria o que está em vigor ou se seria votado algum outro, o Senhor Presidente da 

Mesa respondeu dizendo que até à aprovação do novo Regimento, estaria em vigor o 

aprovado no mandato anterior.------------------------------------------------------- 

---No ponto dois, O senhor presidente da Câmara Municipal informou a Assembleia 

sobre a atividade Municipal, incidindo a sua intervenção sobre os seguintes pontos: 



reunião com Senhor secretario de estado das infraestruturas sobre a eletrificação da 

linha ferroviária do douro; reunião na CCDR norte sobre o prolongamento da zona 

industrial; congresso da associação nacional de municípios em Portimão; revisão da 

carta educativa realizada pelos técnicos do Município. Fazendo referência ao relatório 

financeiro afirmou que a divida ao dia quinze era de seis milhões cento e setenta e três 

mil euros.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Senhor Deputado Maximiniano Correia perguntou a que é que dizia respeito o 

processo 249/10.8B que tem como objeto a impugnação da deliberação da Assembleia 

Municipal de 2010/03/11.---------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Assembleia respondeu dizendo que o processo diz respeito a 

uma ação de impugnação da deliberação da Assembleia Municipal relativa à aprovação 

do PDM de Mesão Frio, na parte relativa à mancha urbana situada no Lugar das Rodas, 

Mesão Frio.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---No ponto três, O presidente da Assembleia Municipal fez uma breve apresentação do 

Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Mesão Frio bem como da 

respetiva legislação aplicável e, não havendo ninguém inscrito para intervir, foi o 

mesmo posto à votação tendo sido aprovado por unanimidade,------------------------------- 

---No ponto quatro, Designação de três cidadãos para integrarem o Conselho Municipal 

de segurança, foi apresentada uma lista única contendo os seguintes nomes: Marco 

Aurélio Correia de Araújo Ferro, Pedro Miguel Alves Poças e António Maria Peres 

Teixeira da Silva. Posta à votação, foi aprovada por unanimidade.--------------------------- 

---No ponto cinco, Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para o Concelho 

Municipal de Educação, o grupo parlamentar do Partido Socialista propôs o nome do 

Senhor Presidente da Junta de oliveira José Ângelo Pinto Vieira, não existindo mais 

nenhuma candidatura procedeu-se a eleição por escrutínio secreto, sendo o candidato 

eleito com dezasseis votos a favor e quatro votos em branco.--------------------------------- 

---No ponto seis, o senhor presidente da Câmara Municipal fez uma apresentação global 

de todos os documentos em apreciação, começando por referir que se trata de um 

orçamento de rigor mas de execução garantida e destacou os seguintes pontos: 

orçamento no valor de oito milhões e oitocentos mil euros; grande volume de obra sem 



nunca por em causa o equilíbrio financeiro; regeneração urbana; eficiência energética; 

interface; plano de combate ao abandono e insucesso escolar; modernização 

administrativa, museu do barco rabelo; zona industrial; miradouros; percursos 

pedestres; campo de jogos; orçamento participativo jovem; aumento das bolsas de 

estudo; atualização de taxas; mapa de pessoal; empréstimo de curto prazo e mapa de 

encargos anuais.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Senhor Deputado Maximiano Correia questionou no que concerne a parte da 

receita, a que é que diz respeito o valor inscrito na rubrica de rendimentos de 

propriedades onde é apresentado um valor de quinhentos e trinta e sete mil euros de 

rendas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O senhor presidente da Câmara Municipal respondeu dizendo que o documento é 

elaborado tendo base, além do mais, opções políticas e em obediência às pertinentes 

regras técnicas. Ora essa rubrica respeita esses mesmos princípios, à semelhança, aliás, 

do tem acontecido em anteriores mandatos.------------------------------------------------------ 

E não havendo ninguém inscrito para intervir, passou-se à votação do:---------------------- 

---a) Orçamento Municipal (Receita e Despesa) para o ano de 2018- posto à votação foi 

aprovado por maioria, com dezassete votos a favor dos membros do PS, um do PSD 

(Helena Augusta Pires Bordal Ferreira), e três abstenções dos membros do PSD 

(Maximiano Pereira Correia, Maria Teresa Freitas Alves Lúcio, Joaquim de Carvalho 

Saraiva).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---b) Grande Opções do Plano (PPI e PAM) para o ano de 2018 – posto à votação, foi 

aprovado por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros do PS e quatro 

abstenções dos membros do PSD.----------------------------------------------------------------- 

---c) Relatório da Política Orçamental – posto à votação, foi aprovado por maioria, com 

dezasseis votos a favor dos membros do PS e quatro abstenções dos membros do PSD.--

---d) Articulado com as Normas de Execução Orçamental, incluindo o pedido de 

Autorização Genérica para dispensa de Autorização Prévia para Compromissos 

Plurianuais, entre outras – posto à votação, foi aprovado por maioria, com dezasseis 

votos a favor dos membros do PS e quatro abstenções dos membros do PSD.--------------

----------e) Atualização da Tabela de Taxas e Licenças, que faz parte integrante do 



Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em função da 

taxa de inflação publicada pelo INE – posto à votação foi aprovado por unanimidade.---

---f) Mapa de Pessoal para o ano 2018 – posto à votação, foi aprovado por maioria, com 

dezasseis votos a favor dos membros do PS e quatro abstenções dos membros do PSD.-- 

---g) Empréstimo a Curto Prazo de 2018 – posto à votação, foi aprovado por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------

---h) Mapa de Encargos Anuais – Empréstimos de Médio e Longo Prazos - tomado 

conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------- 

---No Ponto sete: Contratos de Aquisição de Bens e Serviços com Encargos Plurianuais, 

autorizados pela Assembleia Municipal a 26 de dezembro de 2016, ao abrigo da 

Autorização Genérica – Tomado conhecimento, não havendo ninguém inscrito para 

intervir.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---No Ponto oito: Reconhecimento de dívida, acordo e plano de pagamentos, à empresa 

Águas do Norte, S.A, o Senhor Presidente da Camara Municipal explicou que se trata 

de um acordo de pagamento com a empresa Aguas do Norte para liquidação da divida 

existente no valor de cento e setenta e três mi euros em sessenta meses.-------------------- 

--- O Senhor Deputado Joaquim Saraiva questionou sobre esta matéria o seguinte: que 

faturação é esta e qual o período a que se refere? Qual é o valor da divida total? Por que 

motivo é que se está a reconhecer a divida e se ela está contabilizada? Qual a razão pela 

qual a divida não foi paga atempadamente? Referiu ainda que o Município pouparia 

muito dinheiro em juros se a divida agora negociada tivesse sido paga em devido 

tempo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---O Senhor Presidente da Camara Municipal referiu que a divida não é só esta, que em 

Janeiro será paga mais divida a empresa em causa, que não sabe a que meses diz 

respeito e terminou dizendo que o Município não contesta divida e que a mesma está 

toda reportada nas contas da Camara.-------------------------------------------------------------

--- O Senhor Deputado Maximiano Correia referiu que o grupo parlamentar do PSD iria 

votar favoravelmente mas que estranhava o termo “reconhecimento da divida”.----------

O Senhor Presidente da Camara Municipal referiu que este é um acordo tipo com todos 

os Municípios patrocinado pelo governo.---------------------------------------------------- O 



Senhor Presidente da Mesa da Assembleia esclareceu que é normal nos contratos de 

acordo de pagamento existir o reconhecimento da divida.---------------------------------- 

--- O Senhor Deputado Joaquim Saraiva usou da palavra para referir que não obteve 

resposta as questões que colocou.------------------------------------------------------------------ 

---O Senhor Presidente da Camara Municipal afirmou não ter mais nada acrescentar ou 

a responder.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posta a votação a proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------ 

---No Ponto nove: Contratos interadministrativos de delegação de competências o 

Senhor Presidente da Camara explicou que se tratava da renovação nas mesmas 

condições dos contratos celebrados com as juntas de Freguesias no ano anterior.---------- 

--- O Senhor Deputado Maximiano Correia afirmou que estavam de acordo com a 

delegação de competências e que a mesma deveria ser mais alargada não se cingindo só 

aos caminhos.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Posta a votação a proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------ 

---No Ponto dez: Designação de dois Presidentes de Junta para Integrar o Conselho 

Municipal da Segurança, foram designados por unanimidade os presidentes de Junta de 

Santo André – António Nunes e de Vila Marim – Vítor Barros, justificando a escolha no 

facto de serem as freguesias com maior franja urbana e florestal, respetivamente.--------- 

---No Ponto onze: Não existiram intervenções.-------------------------------------------------- 

---Quando eram vinte e duas horas e trinta e cinco minutos o senhor presidente da Mesa 

suspendeu os trabalhos, por cinco minutos, a fim de se concluir a elaboração da minuta 

da ata da reunião.------------------------------------------------------------------------------------- 

---Quando eram vinte duas horas e quarenta e dois minutos, senhor presidente da Mesa 

reiniciou os trabalhos, com a presença de todos os membros e vereadores, com exceção 

do senhor vereador Eduardo Cassiano Nogueira Pinto que se ausentou definitivamente 

da sessão, e nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada, por unanimidade, a minuta 



da ata, sendo, de seguida, encerrada a sessão, pelas vinte e duas horas e quarenta e um 

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

O Presidente da Mesa da Assembleia ________________________________ 

(Carlos Manuel Pombo Soares Silva) 

O Primeiro Secretário ________________________________ 

(Luís Miguel Silva Marques) 

A Segunda Secretária ________________________________ 

(Justina Alexandra de Sousa Teixeira) 

 


