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

---Ao trigésimo dia do Mês de Junho do Ano de Dois Mil e Dezoito, 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:1ª. Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018,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 quatro: Contratualização de um empréstimo de médio e longo prazos para a 

contrapartida Nacional de Projeto cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do quadro de 

compromisso PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável para o 

Município de Mesão Frio “Construção de Interface em Mesão Frio” - Proposta de 

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

---Ponto cinco: Contratualização de um empréstimo de médio e longo prazos para a 

contrapartida Nacional de Projeto cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do quadro de 

compromisso PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável para o 

Município de Mesão Frio “Construção de Interface em Mesão Frio” – Aprovação dos 

Encargos Plurianuais - Proposta de aprovação;------------------------------------------------------ 

---Ponto seis: Informação Semestral sobre a situação, Financeira e Orçamental – 2º 

Semestre de 2017- Tomar conhecimento;------------------------------------------------------------ 

--Ponto sete: Contratualização de um empréstimo de médio e longo prazos para a 

contrapartida Nacional de seis Projetos cofinanciados pelo FEDER, no âmbito do 

quadro de compromisso PARU – Proposta de aprovação;---------------------------------------- 



--Ponto oito: Contratualização de um empréstimo de médio e longo prazos para a 

contrapartida Nacional de seis Projetos cofinanciados pelo FEDER, no âmbito do 

quadro de compromisso PARU – Plano de Ação de Regeneração Urbana do Município 

de Mesão Frio – Aprovação dos Encargos Plurianuais – Proposta de aprovação;----------- 

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

autorizados pela Assembleia Municipal, nos termos do nº1, artigo30.º das Normas de 

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

Orçamento 2018 – Tomar conhecimento;------------------------------------------------------------ 

--Ponto dez:15º. Relatório Semestral de Acompanhamento de Execução do PSF –

Proposta de apreciação;----------------------------------------------------------------------------------- 

-- Ponto onze: Certificação Legal das Contas – Nomeação de Auditor Externo – 

Proposta de nomeação;------------------------------------------------------------------------------------ 

-- Ponto doze: Constituição da Empresa Intermunicipal de Águas – AIN – Versão Final 

do Processo de Constituição – Proposta de aprovação;------------------------------------------- 

-- Ponto treze: Reconhecimento do Interesse para as Populações e Economia Local dos 

Projetos de recuperação da Rede de Miradouros de Mesão Frio – (Barqueiros e 

Oliveira) – Proposta de aprovação;--------------------------------------------------------------------- 

-- Ponto catorze: Designação de um cidadão eleitor para integrar a Comissão Alargada 

da CPCJ de Mesão Frio – artigo 17º, nº 1, al. l), da Lei de Proteção de Crianças e Jovens 

em Perigo;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Ponto quinze: Regulamento Municipal do Orçamento Participativo Jovens de Mesão 

Frio – Proposta de aprovação;---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Municipal, que, nesta qualidade, abriu a reunião às quinze horas e dois minutos, Luís 

Miguel Silva Marques, primeiro secretario, Justina Alexandra de Sousa Teixeira, 



segunda secretária, Marco Aurélio Correia de Araújo Ferro, Filipe Manuel Almeida de 

Sá, Pedro Miguel Alves Poças, Jorge Filipe Portela, Marco António Gonçalves Teixeira, 

Tiago Miguel Rodrigues Alves, 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 e Helena Augusta Pires Bordal Ferreira (PPD/PSD).-------------- 

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

Paulo Jorge Peres Teixeira da Silva, Cristina Isabel de Almeida Guedes Major e Manuel 

Fernando Mesquita Correia, vereadores do (PS).--------------------------------------------------- 

FALTAS JUSTIFICADAS: Paulo Ricardo Guedes Pinto (PS), ----------------------------------------- 

FALTAS INJUSTIFICADAS: Rafael António Ribeiro Pinto de Miranda (PSD) e Eduardo 

Cassiano Nogueira Pinto de Miranda (Vereador do PSD).-----------------------------------------

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

presentes, pôs a votação a ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade 

e deu a conhecer aos deputados a correspondência recebida.---------------------------------- 

---No ponto um, abertas as inscrições pediu a palavra a Senhora Deputada Teresa Lúcio 

para, em nome do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, manifestar uma 

posição relativa ao pré-projeto de reorganização do espaço publico na Avenida José 

Maria Alpoim, que foi apresentado pelo executivo e esteve em discussão pública, o 

documento depois de lido foi entregue a Mesa e ficará apenso a esta Ata.------------------  

--O Senhor Deputado Pedro Poças felicitou o Senhor Presidente do Município pela 

eleição por unanimidade, no âmbito da CIMDOURO, para presidente da comunidade 

ACES-Douro, referindo ainda que se realizou uma reunião do Conselho da 

Comunidade, indicando a respetiva a ordem de trabalhos, mostrando disponibilidade 

para, caso assim entendessem, prestar mais esclarecimentos sobre o assunto. Felicitou 

também o executivo pelas obras já realizadas no âmbito da regeneração urbana, pela 

colocação de rails de segurança em várias estradas do Concelho e, em relação à 

intervenção da deputada Teresa Lúcio, considerou que a apresentação e discussão do 



pré-projeto da avenida traduziu-se numa lição de democracia por parte do executivo 

uma vez que permite à população um verdadeiro papel ativo na tomada de decisão.---- 

--O senhor Deputado Maximiano Correia interveio e referiu que em relação ao projeto 

de reorganização do espaço publico na Avenida José Maria Alpoim, estamos perante 

um espaço de significativa importância e que o projeto e as obras a realizar devem ser 

devidamente ponderados, nomeadamente saber efetivamente o que se pretende para 

aquele espaço e o que fazer com a estatua do Conselheiro que dá nome a avenida.------ 

--O Senhor Presidente do Município agradeceu as palavras de elogio pelos projetos já 

executados, referiu que existe uma preocupação em não desfigurar a Vila e que o 

objetivo é deixa-la muito mais bonita por comparação com aquilo que encontraram, 

informou da intenção de uniformizar todos os passeios da Vila, de reorganizar todos os 

chafarizes existentes até pelo enorme consumo de agua que os mesmos representam, 

abordou a apresentação publica do projeto de reorganização do espaço publico na 

Avenida José Maria Alpoim, referindo que ninguém da plateia acrescentou o que quer 

que fosse mas que a forma de apresentação é para continuar porque o atual executivo 

pratica a democracia ao extremo, terminou abordando diversas noticias sobre Mesão 

Frio na imprensa.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia cumprimentou o executivo pela 

coragem política de levar os projetos a discussão pública e endereçou os parabéns a 

todos os intervenientes na palestra com Pedro Mexia estranhando, ainda assim, a 

ausência de alguns munícipes com responsabilidades politicas -------------------------------- 

-- O Senhor Deputado Pedro Poças enalteceu a realização na Biblioteca Municipal de 

uma segunda palestra no dia anterior á do Dr. Pedro Mexia, que teve como tema de 

fundo «Quando o espírito de missão vai muito além da função», conduzida por duas 

reconhecidas profissionais da área, a exercerem funções no centro de Oncologia do 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, dando os parabéns pela 

organização e reforçando a importância deste tipo de palestras para a promoção da 

saúde e prevenção das doenças.------------------------------------------------------------------------ 

 



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

sobre a atividade Municipal, incidindo a sua intervenção sobre o seguinte ponto: 

reunião do Conselho Regional Norte de onde saiu a notícia do reforço de capital para 

os programas de regeneração urbana, situação que permite candidatar mais dois 

projetos ao abrigo do PROVERE. No que diz respeito a informação financeira informou 

que desde o dia um de Janeiro já foram abatidos a divida mais de duzentos mil euros e 

a mesma se situará no final do ano em cinco milhões e trezentos mil euros. --------------- 

---No ponto três, O Senhor Presidente da Câmara Municipal efetuou uma breve 

explicação do documento incidindo especialmente sobre o reforço de verbas no 

âmbito do PARU; E não havendo ninguém inscrito para intervir, foi posto a votação, 

tendo sido aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------- 

---No ponto quatro, Contratualização de um empréstimo de médio e longo prazos para 

a contrapartida Nacional de Projeto cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do quadro de 

compromisso PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável para o 

Município de Mesão Frio “Construção de Interface em Mesão Frio”, após breve 

apresentação efetuada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, e não havendo 

ninguém inscrito para intervir, foi posto a votação tendo sido aprovado por 

unanimidade;-------------------------------------------------------------------------------------------------

--No ponto cinco, Contratualização de um empréstimo de médio e longo prazos para a 

contrapartida Nacional de Projeto cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do quadro de 

compromisso PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável para o 

Município de Mesão Frio “Construção de Interface em Mesão Frio” – Aprovação dos 

Encargos Plurianuais; Não havendo ninguém inscrito para intervir, posto a votação, o 

documento foi aprovado por unanimidade;---------------------------------------------------------- 

---No ponto seis, Informação Semestral sobre a situação, Financeira e Orçamental – 2º 

Semestre de 2017, o Senhor Presidente da Câmara Municipal fez uma breve 

apresentação do documento em apreço, não tendo havido qualquer pedido de 

esclarecimento adicional.---------------------------------------------------------------------------------- 



---No Ponto sete: Contratualização de um empréstimo de médio e longo prazos para a 

contrapartida Nacional de seis Projetos cofinanciados pelo FEDER, no âmbito do 

quadro de compromisso PARU; Não havendo ninguém inscrito para intervir, posto a 

votação, o documento foi aprovado por unanimidade;------------------------------------------- 

---No Ponto oito: Contratualização de um empréstimo de médio e longo prazos para a 

contrapartida Nacional de seis Projetos cofinanciados pelo FEDER, no âmbito do 

quadro de compromisso PARU – Plano de Ação de Regeneração Urbana do Município 

de Mesão Frio – Aprovação dos Encargos Plurianuais; Após uma breve apresentação 

feita pelo Senhor Presidente da Câmara, e não havendo ninguém inscrito para intervir, 

foi posto a votação, tendo sido aprovado por unanimidade ------------------------------------- 

---No Ponto nove: Contratos de Aquisição de bens e serviços com encargos plurianuais 

autorizados pela Assembleia Municipal, nos termos do nº1, artigo30.º das Normas de 

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

Orçamento 2018; foi tomado conhecimento, não tendo havido qualquer pedido de 

intervenção.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---No Ponto dez: 15º. Relatório Semestral de Acompanhamento de Execução do PSF – 

Proposta de apreciação; foi tomado conhecimento, não havendo ninguém inscrito para 

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

---No Ponto onze: Certificação Legal das Contas – Nomeação de Auditor Externo – 

Proposta de nomeação; Não havendo ninguém inscrito para intervir, posto a votação, 

o documento foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------

----No Ponto doze: Constituição da Empresa Intermunicipal de Águas – AIN – Versão 

Final do Processo de Constituição – Proposta de aprovação; Não havendo ninguém 

inscrito para intervir, foi posto a votação tendo sido aprovado por unanimidade.--------- 

---No Ponto treze: Reconhecimento do Interesse para as Populações e Economia Local 

dos Projetos de recuperação da Rede de Miradouros de Mesão Frio – (Barqueiros e 

Oliveira) – Proposta de aprovação; O Senhor Presidente da Câmara Municipal fez uma 

breve apresentação do documento em discussão e, não havendo ninguém inscrito 

para intervir, foi posto a votação tendo sido aprovado por unanimidade.-------------------



----------No Ponto catorze: Designação de um cidadão eleitor para integrar a Comissão 

Alargada da CPCJ de Mesão Frio – artigo 17º, nº 1, al. l), da Lei de Proteção de Crianças 

e Jovens em Perigo; Foram presentes à Mesa duas propostas, uma pelo grupo 

parlamentar do PS, designada por lista A, indicando a cidadã Ana Filipa Amaral 

Pinheiro, e outra pelo grupo parlamentar do PSD, indicando o cidadão António Maria 

Peres Teixeira da Silva. Postas a votação, por escrutínio secreto, a lista A registou 

quinze votos a favor e a lista B três votos a favor, pelo que, para o efeito, foi indicada a 

cidadã eleitora Ana Filipa Amaral Pinheiro.----------------------------------------------------------- 

---No Ponto quinze: Regulamento Municipal do Orçamento Participativo Jovens de 

Mesão Frio – Proposta de aprovação; O senhor Deputado Pedro Poças felicitou o 

executivo pela excelente medida, que reforça o empreendedorismo jovem e exulta os 

jovens a uma vida política ativa; Posto a votação, o documento foi aprovado por 

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

---No Ponto dezasseis: registou-se a intervenção do munícipe Manuel Pinto de Souza, 

que teceu algumas considerações sobre o projeto de reabilitação da Avenida 

Conselheiro José Maria Alpoim.------------------------------------------------------------------------- 

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

sendo, de seguida, encerrada a sessão, pelas dezasseis horas e sete 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) 

 


