
ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA 

NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2014. ------------------------------------------ 

Aos Catorze dias do mês de outubro de dois mil e catorze, reuniu-se na 

Sala de Reuniões desta Câmara, o Executivo Camarário, composto pelo 

Presidente da Câmara Municipal Prof. Humberto da Costa Cerqueira e pelos 

Senhores Vereadores Eng.º Lúcio Manuel Alves Machado; Prof. Teresa de 

Jesus Tuna Rabiço da Costa e Paulo Jorge Mota da Silva. -------------------------- 

Na sequência da suspensão de mandato da Senhora Vereadora Dr.ª 

Aurora Maria Pereira Peixoto e Pereira, foi convocado para a presente reunião 

o Senhor Dr. Bruno Miguel Moura Ferreira, enquanto cidadão imediatamente 

a seguir e proposto pelo PSD na lista da Coligação “Juntos pela Nossa Terra”.  

PRESENÇAS: ---------------------------------------------------------------- 

Encontravam-se presentes nesta reunião a Chefe da DAF, o Chefe do 

GAP e José António Rodrigues Gonçalves, Técnico Superior Consultor 

Jurídico do Quadro de Pessoal Privativo da Câmara Municipal de Mondim de 

Basto, que secretariou a presente reunião por designação do Senhor 

Presidente da Câmara, proferida ao abrigo do artº 57º nº 2 da Lei 75/2013 de 

12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------- 

ABERTURA DA REUNIÃO. -------------------------------------------- 

Pelas dez horas o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------- 

JUSTIFICAÇÃO DA FALTA DO SENHOR VEREADOR 

ENG.º LÚCIO MACHADO. ----------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dado conhecimento que o 

Senhor Vereador Eng.º Lúcio Machado, por motivos profissionais, se 

encontra impossibilitado de comparecer à presente reunião, pelo que, no uso 

da delegação de competências que lhe foi conferida pela Câmara Municipal a 

15 de outubro de 2013, determinou a justificação da falta do Senhor Vereador.  



JUSTIFICAÇÃO DA FALTA DO SENHOR DR. BRUNO 

MIGUEL MOURA FERREIRA. ------------------------------------------------ 

Na sequência da suspensão de mandato da Senhora Vereadora Dr.ª 

Aurora Maria Pereira Peixoto e Pereira, foi convocado para a presente reunião 

o Senhor Dr. Bruno Miguel Moura Ferreira, enquanto cidadão imediatamente 

a seguir e proposto pelo PSD na lista da Coligação “Juntos pela Nossa Terra”.  

Na sequência da convocatória que lhe foi dirigida, o Senhor Dr. Bruno 

Miguel Moura Ferreira apresentou um requerimento de justificação de falta 

por, por motivos profissionais, se encontrar fora do pais. -------------------------  

No uso da delegação de competências que lhe foi conferida pela 

Câmara Municipal a 15 de outubro de 2013, o Senhor Presidente da Câmara 

determinou a justificação da falta do Senhor Dr. Bruno Miguel Moura 

Ferreira. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Na sequência das decisões proferidas, pelo Senhor Presidente da 

Câmara foi dito: “Quero registar, em nome pessoal e em nome dos vereadores 

executivos, o facto de esta ser a terceira reunião da Câmara Municipal em que 

os Senhores vereadores da coligação “Juntos pela Nossa terra” não 

comparecem, o que entendemos ser uma falta de respeito para com o órgão e 

que na nossa perspectiva não estão a honrar os compromissos que assumiram 

com os munícipes.” ----------------------------------------------------------------------- 

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 13 de outubro de 2014. ---- 

Foi presente o resumo diário da tesouraria, do dia 13 de outubro de 

2014, que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 

1 937 206.49 e não orçamentais de € 483 113.70. ------------------------------------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado tomar conhecimento. ---------------- 

2º - Protocolo com o Polo de Mondim de Basto da Unidade de 

Saúde Publica do Alto Ave. -------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

escrita com o seguinte teor: -------------------------------------------------------------- 



“Como é do Vosso conhecimento, o Município é o gestor de um 

sistema de abastecimento de água para consumo humano. ------------------------ 

Por sua vez, ao Polo de Mondim de Basto da Unidade de Saúde Publica 

do Alto Ave cabe-lhe a vigilância sanitária da qualidade da água fornecida. ----- 

Assim, é do interesse do Município a melhoria dos canais de 

comunicação com o Polo de Mondim de Basto da Unidade de Saúde Publica 

do Alto Ave, tendo em vista garantir, de forma sustentada, a qualidade da água 

para consumo humano, quer na vertente quantitativa quer qualitativa. ---------- 

Por tal motivo, foi-nos proposto pelo Polo de Mondim de Basto da 

Unidade de Saúde Publica do Alto Ave a celebração de um protocolo, cuja 

minuta se encontra em anexo à presente proposta, tendo em vista a melhoria 

dos canais de comunicação. -------------------------------------------------------------- 

Nestes termos e considerando a mais-valia que o mesmo representa 

para a prestação de um serviço de abastecimento de água ainda mais eficiente 

e vigiado, proponho a aprovação do mesmo, para que seja outorgado com o 

Polo de Mondim de Basto da Unidade de Saúde Publica do Alto Ave.” -------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a minuta 

do protocolo a outorgar com o Polo de Mondim de Basto da Unidade de 

Saúde Publica do Alto Ave e conceder poderes ao Senhor Presidente da 

Câmara para o subscrever. --------------------------------------------------------------- 

3º - Ação Social Escolar – Atribuição e Alteração de Escalões. ----- 

Pela Senhora Vice-Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

escrita com o seguinte teor: -------------------------------------------------------------- 

“Iniciado o ano letivo, existem já algumas alterações a fazer ao 

escalonamento dos alunos no âmbito da Ação Social escolar, pelo que 

propomos a alteração e atribuição dos escalões dos alunos, nos termos do 

artigo 32º nº 1 al.hh) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, conforme 

Informação da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto.” ------- 



Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada. --------------------------------------------------------------------- 

4º - Cedência de instalações para aulas de danças de salão. -------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

escrita com o seguinte teor: -------------------------------------------------------------- 

“Conforme ofício em anexo, fomos contactados por Academia 

Synergia – PedeDança a dar-nos conhecimento da intenção de promoção de 

aulas de danças de salão no Pavilhão do Centro Escolar de Mondim de Basto 

às quartas feiras das 21.00 às 23.00 horas. --------------------------------------------- 

Com aquele oficio, e tal como ai referido, pretende a Academia 

Synergia – PedeDança a disponibilização do espaço. ------------------------------- 

Nestes termos e considerando o interesse do Município na realização 

deste tipo de eventos, que enriquecem e dinamizam a atividade cultural e 

recreativa no concelho, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do 

disposto na aliena u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, 

proponho o deferimento da pretensão da requerente.” ----------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada. --------------------------------------------------------------------- 

5º - Subscrição da “Petição pela reposição do IVA, nos Serviços 

de Restauração e Bebidas”. ------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

escrita com o seguinte teor: -------------------------------------------------------------- 

“Conforme ofício em anexo, fomos contactados pela AHRESP – 

Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a dar-nos 

conhecimento da apresentação de uma petição para reposição do IVA nos 

serviços de alimentação e bebidas na restauração e na hotelaria. ------------------ 

Com aquele oficio, pretende a AHRESP o apoio do Município para a 

divulgação da petição, bem como, a defesa da mesma. ----------------------------- 



Nestes termos, deixo a análise da petição apresentada à consideração de 

Vossas Excelências.” ---------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade apoiar a iniciativa 

com a divulgação da mesma e subscrever e defender os termos em que a 

mesma foi apresentada. -------------------------------------------------------------------  

6º - Atribuição de lugar no recinto da feira. ---------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

escrita com o seguinte teor: -------------------------------------------------------------- 

“Conforme requerimento em anexo, veio José Fernandes Antunes, 

solicitar a atribuição do lugar n.º 103 do Recinto de feira, para ai vender 

roupas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Tal requerimento foi devidamente instruído, tendo o requerente 

procedido ao pagamento da taxa devida, relativa ao quarto trimestre do ano de 

2014. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, atenta a disponibilidade do lugar solicitado proponho a 

atribuição do mesmo à requerente.” ---------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada. --------------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. ---------------------------------- 

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara 

deu por encerrada a presente reunião às dez horas e trinta minutos, da qual se 

lavrou a presente ata, que depois de lida e por estar conforme foi aprovada 

por unanimidade e vai assinada pelo Senhor Presidente, pelos Senhores 

Vereadores e por mim secretário para valer como tal. ------------------------------ 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 


