
  Ata N.º4 de 2018, de 28 Setembro 

 

Pag. N.º 1 

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

---Ao vigésimo oitavo dia do mês de setembro 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: 7.º Relatório Semestral de Acompanhamento aos Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências – Proposta de aprovação;------------ 

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

autorizados pela Assembleia Municipal a 18 de dezembro de 2017, ao abrigo da Autori-

zação Genérica – Tomar conhecimento;---------------------------------------------------------- 

---Ponto cinco: Informação semestral sobre a situação económica, financeira e 

orçamental relativa ao 1º semestre de 2018 – Tomar conhecimento;------------------------- 

---Ponto seis: 1ª Alteração ao Regulamento Municipal “Bombeiro Valoriza Mais” – 

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

---Ponto sete: Taxa Municipal de Direitos de Passagem – TMDP – Proposta de 

aprovação; 

---Ponto oito: Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRS – Proposta de 

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

--- Ponto nove: Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI – Proposta de aprovação;------- 

---Ponto dez: Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências – 

CIMDOURO, no âmbito do regime jurídico do serviço público de transportes de 

passageiros - Proposta de autorização;------------------------------------------------------------ 

--- Ponto onze: Regulamentos dos Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos e de 

Limpeza e Higiene Urbana do Município de Mesão Frio – Proposta de aprovação da 

versão final;------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto doze: Regulamento do Serviço Municipal e Distribuição de águas e de Dre-

nagem de águas Residuais do Município de Mesão Frio – Proposta de aprovação da 

versão final;------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Ponto treze: 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 dois minutos, 
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Luís Miguel Silva Marques, primeiro secretário, 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, Carlos Alexandre Dias Pereira (PS), 

membro substituto convocado na sequência do pedido de renúncia apresentado pelo 

membro Paulo Ricardo Guedes Pinto, o qual tomou posse neste ato, conforme 

documento anexo à presente ata, Maria Teresa Freitas Alves Lúcio e Joaquim de 

Carvalho Saraiva (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) e António José Rodrigues Teixeira, 

vereador do (PPD/PSD).---------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS JUSTIFICADAS: Maximiano Pereira Correia (PPD/PSD). ----------------------- 

FALTAS INJUSTIFICADAS: Rafael António Ribeiro Pinto de Miranda (PPD/PSD).--- 

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

presentes, e saudando em especial os novos membro da Assembleia Municipal e 

Vereador da Câmara Municipal, 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 o Senhor Deputado Joaquim 

Saraiva para questionar o Senhor Presidente da Câmara sobre o IC26 e as termas das 

Caldas do Moledo. Quanto a este último assunto, aludindo a uma entrevista dada pelo 

Presidente do Município do Peso da Régua, questionou se existe alguma acordo ou 

protocolo com aquele Município com vista à entrega daquele equipamento bem como 

para as obras a realizar no espaço e, a ser verdade, o que foi que mudou de um ano a 

esta parte relativamente a nossa posição. Ainda sobre a mesma matéria referiu que 

sendo este um projeto de enorme importância para o desenvolvimento turístico da 

região, o que se pensa fazer para que sejamos parte integrante e possamos beneficiar 

desta obra que na realidade pode contribuir para benefícios do nosso Município e dos 

nossos Munícipes.------------------------------------------------------------------------------------ 

--- O Senhor Deputado Pedro Poças, felicitou o Partido Social Democrata porque pela 

primeira vez o Senhor vereador que representa aquela força politica não chegou 
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atrasado como sucedia com o seu antecessor, felicitou o executivo pelo reprovação de 

uma moção de censura relativa a circulação de comboios na linha do Douro dado que a 

mesma não fazia qualquer sentido, continuou felicitando o executivo pelas inúmeras 

atividades levadas a cabo durante o verão.------------------------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Câmara Municipal, respondendo ao membro Joaquim 

Saraiva, começou por referir quo o IC26 ou o alargamento do troço existente é uma 

prioridade para este executivo e que a questão está em estudo pelo governo, 

relativamente ao assunto Caldas do Moledo referiu que nada mais tem a acrescentar ao 

que disse há um ano e que recebeu telefonema do Presidente do Município do Peso da 

Régua que o informou que iria candidatar o projeto das Termas ao PROVER. Portanto 

não há qualquer acordo ou protocolo com o Município do Peso da Régua que tenha por 

objeto as Caldas do Moledo sendo do conhecimento público a posição que o Município 

de Mesão Frio assume sobre esta matéria. Mais referiu que, não obstante, se o 

questionarem se pretende ver as Caldas de Moledo como estão, inativas, ou em pleno 

funcionamento, ainda que isso implique que a respetiva concessão seja entregue ao 

Município do Peso da Régua, prefere esta última solução. Por fim agradeceu as palavras 

de elogio pela atividade cultural do verão, deu as boas vindas ao vereador António 

Teixeira, lamentando a forma como o Senhor vereador Eduardo Miranda abandonou o 

cargo efetuando inclusive a leitura da sua renúncia.------- ------------------------------------- 

--- O Senhor Deputado Joaquim Saraiva referiu que lamenta a posição irredutível e 

radical manifestada Pelo Senhor Presidente da Câmara sobre o assunto das Caldas do 

Moledo, que o mesmo deveria ser tratado em benefício de todos, e que o Município de 

Mesão Frio tem uma palavra a dizer sendo preferível que o trabalho fosse feito em 

conjunto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Camara aludiu a um artigo na página do facebook do Partido 

Social Democrata sobre a feira do petisco lamentando as inverdades e críticas 

destrutivas nele contidas. Destacou o sucesso da festa da noite branca que já é uma 

referência para todos, inclusive dos concelhos vizinhos. Continuou informando a 

Assembleia sobre as contas da piscina Municipal descoberta que gerou um lucro de 

catorze mil euros, apesar de se ter registado sete mil e duzentas entradas gratuitas para 

os jovens da colonia de férias, utentes da Misericórdia e para os filhos dos bombeiros de 

Mesão Frio. Abordou a ultima reunião da CIMDOURO onde esteve presente o 

presidente da CCDR Norte e de onde saiu a notícia de que o Município de Mesão Frio 

tem a mais alta taxa de execução de fundos comunitários na comunidade intermunicipal, 
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informou sobre documento do conselho de finanças públicas que classifica o 

comportamento do Municípios no primeiro semestre de dois mil e dezoito onde o 

Município de Mesão Frio apresenta excelentes performances a todos os níveis. Abordou 

a notícia vinda a público sobre colocação de alunos no ensino superior onde a escola 

Professor António Natividade apresenta noventa e três virgula quatro por cento de 

alunos colocados, referindo que o ranking de uma escola não se vê só nos resultados dos 

exames, informando ainda sobre a aprovação da candidatura ao programa ERASMUS 

onde dezasseis alunos se irão deslocar a Países como Roménia, Lituânia, Croácia e 

Eslovénia, bem como sobre a presença assídua nas finais do concurso Nacional de 

leitura, nas finais do parlamento jovem e sobre o primeiro lugar obtido em concurso 

sobre o ambiente. De seguida o Senhor Presidente da Câmara Municipal fez alusão ao 

“post” do Partido Social Democrata sobre a escola Professor António Natividade onde é 

referido que tudo o que se faz a nível da educação é feito com verbas governamentais e 

rebateu perguntando quem paga as férias desportivas, as bolsas de estudo, o material 

escolar, as visitas de estudo, os transportes gratuitos, os livros e tablets, os ATL, a 

escola virtual, etc,.Terminou questionando quais os Municípios que proporcionam tudo 

isto aos seus alunos.---------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Senhor Deputado Joaquim Saraiva referiu ter que intervir para rebater mentiras 

ditas pelo Senhor Presidente, primeiro não é o único a não ser natural de Mesão Frio e 

que o próprio presidente não possui esta qualidade questionando se o mesmo já renegou 

as suas origens e afirmou ser tão Mesão-friense como todos aqui dentro. Em relação ao 

trabalho que se está a realizar na educação, está a ser prestado um mau serviço porque 

não se candidata aos inúmeros apoios existentes, e terminou afirmando que 

relativamente ao Doutor Eduardo Miranda, o mesmo passou a ser muito credível para o 

Senhor Presidente do Município assim que apresentou renúncia ao mandato e que a 

mesma sucedeu a convite da comissão politica do Partido Social Democrata.-------------- 

--- O Senhor Deputado Joaquim Saraiva referiu que o texto do facebook assenta em 

factos e rankings dos exames e não fala em falta de apoios.----------------------------------- 

--- O Senhor Deputado Pedro Poças, referiu que o top dos rankings dos exames 

nacionais é ocupado por escolas privadas onde a frequência tem a ver com a capacidade 

financeira das famílias e que sendo a escola de Mesão Frio uma escola inclusiva revelou 

que só existiram no último ano letivo três abandonos e por via da maioridade dos 

alunos, terminou referindo que não podemos olhar só para os números e esquecer as 

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

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

assinatura dos contratos com doze funcionários para os quadros da Camara Municipal; 

reunião da Associação do Douro Histórico ode ficou decidida a recandidatura do 

Presidente do Município de Mesão Frio á presidência daquele órgão; reunião com 

investidor para a Freguesia de Cidadelhe, aquisição de dois autocarros para o 

Município, cerimónia da abertura da feira do petisco, apresentação do rally de Mesão 

Frio, festa do emigrante, encontro de bombos de Vila Marim, assinatura de contrato de 

trabalho com funcionários precários, reunião com investidor para a Freguesia de 

Oliveira; festa branca; reunião co IGESPAR; projeto do combate ao insucesso e 

abandono escolar; reunião com APDL em Leixões; reunião com investidor para a escola 

do Mártir em Vila Marim; escritura da torre de Santa Cristina; entrega de livros e tablets 

aos alunos; inauguração do sintético do centro escolar; encerramento dos CTT, sendo 

que o Município irá assegurar os serviços que eram prestados por aquela empresa. No 

que diz respeito ao relatório financeiro o Senhor Presidente afirmou estar no caminho 

que foi inicialmente projetado e que a divida atual é de cinco milhões e quinhentos mil 

euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- No ponto três, 7.º Relatório Semestral de Acompanhamento aos Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências – Proposta de aprovação; Não 

havendo ninguém inscrito para intervir, posto a votação, o documento foi aprovado por 

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

--- No ponto quatro Contratos de Aquisição de Bens e Serviços com Encargos 

Plurianuais, autorizados pela Assembleia Municipal a 18 de dezembro de 2017, ao 

abrigo da Autorização Genérica; foi tomado conhecimento, não havendo ninguém 

inscrito para intervir.--------------------------------------------------------------------------------- 

--- No ponto cinco, Informação semestral sobre a situação económica, financeira e 

orçamental relativa ao 1º semestre de 2018; foi tomado conhecimento, não havendo 

ninguém inscrito para intervir.--------------------------------------------------------------------- 

--- No ponto seis, 1ª Alteração ao Regulamento Municipal “Bombeiro Valoriza Mais” – 

Proposta de aprovação; Pediu a palavra o Senhor Deputado Tiago Alves para endereçar 

os parabéns ao executivo pela ajuda e apoio que presta aos bombeiros. Não havendo 

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

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---No Ponto sete: Taxa Municipal de Direitos de Passagem – TMDP – Proposta de 

aprovação. Dada a palavra ao Senhor Presidente da Camara o mesmo optou por abordar 

também os pontos oito e nove e lembrou que num dos mandatos anteriores foi aprovado 

por unanimidade em Assembleia um saneamento financeiro que pressupunha que todos 

os impostos estariam no seu limite máximo até ao seu términus, continuou referindo que 

a ajuda e o apoio as famílias não passa por baixar o IMI mas sim pela tomada de ações 

mais concretas e focalizadas naquelas famílias que mais precisam, quanto ao IRS referiu 

que as famílias com baixos rendimentos estão salvaguardadas pela Lei, finalizou 

dizendo que tendo em conta o compromisso assumido pelos partidos e o encaixe 

financeiro que o IMI representa para a autarquia, esta é a melhor, e mesmo única, 

proposta possível.------------------------------------------------------------------------------------ 

--- O Senhor Deputado Joaquim Saraiva referiu respeitar a opinião do Presidente da 

Camara mas não concorda com ela, adiantou que o Concelho de Mesão Frio é o 

segundo do Distrito com o IMI mais alto e que o desagravamento fiscal seria uma 

medida positiva para famílias e empresas pelo que tínhamos aqui uma grande 

oportunidade de dar um sinal positivo desagravando o imposto, no que diz respeito ao 

IRS referiu que existem outros Concelhos como o nosso que aboliram este imposto, 

medida que permitiria uma poupança para as famílias de classe media e que faria todo o 

sentido já que estamos abaixo do limite de endividamento.------------------------------------ 

--O Senhor Deputado António Nunes usou da palavra para recordar a bancada do 

Partido Social Democrata sobre o compromisso assumido a nove anos e que não faz 

sentido nenhum virem agora defender o contrário, referiu que este executivo nunca 

prometeu baixar impostos, continuou exemplificando com pormenor para a Assembleia 

a fórmula de cálculo do IMI e quem no Concelho paga e quem está isento, referiu ainda 

que em relação ao IRS a posição da bancada do Partido Social Democrata não faz 

sentido nenhum já que o cálculo incide sobre a coleta líquida de deduções e que o 

retorno iria abranger apenas uma dúzia de famílias.-------------------------------------------- 

--O Senhor Presidente da Camara referiu que o pedido recorrente de redução de 

impostos é um convite ao endividamento. -------------------------------------------------------

-- Posto a votação a proposta da Taxa Municipal de Direitos de Passagem foi aprovada 

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

--- No Ponto oito: Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRS – 

Proposta de aprovação; Não havendo ninguém inscrito para intervir, foi posto a votação, 
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tendo sido aprovado por maioria com dezasseis votos a favor dos membros do Partido 

Socialista e dois votos contra dos membros do Partido Social Democrata.------------------ 

--- No Ponto nove: Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI – Proposta de aprovação; 

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

por maioria com dezasseis votos a favor dos membros do Partido Socialista e dois votos 

contra dos membros do Partido Social Democrata Posto a votação, -------------------------

--- No Ponto dez: Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências – 

CIMDOURO, no âmbito do regime jurídico do serviço público de transportes de 

passageiros - Proposta de autorização; Não havendo ninguém inscrito para intervir, 

posto a votação, o documento foi aprovado por unanimidade.-------------------------------- 

--- No Ponto onze: Regulamentos dos Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos e de 

Limpeza e Higiene Urbana do Município de Mesão Frio – Proposta de aprovação da 

versão final; Posto a votação, o documento foi aprovado por unanimidade.----------------- 

--- No Ponto doze: Regulamento do Serviço Municipal e Distribuição de águas e de 

Drenagem de águas Residuais do Município de Mesão Frio – Proposta de aprovação da 

versão final; Não havendo ninguém inscrito para intervir, posto a votação, o documento 

foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------  

--- No Ponto treze: Período aberto ao público; Não se registou qualquer pedido de 

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

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

sendo, de seguida, encerrada a sessão, pelas vinte e duas horas e quarenta e cinco 

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) 

 

 

 

 


