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ACTA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA 

NO DIA 11 DE JULHO DE 2011. ---------------------------------------------- 

Aos Onze dias do mês de Julho do ano de Dois Mil e Onze, 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 Prof. Teresa de Jesus Tuna Rabiço da Costa; Eng.º 

Lúcio Manuel Alves Machado, Senhor Manuel Mota e Eng.º Francisco 

Gomes Ribeiro ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Gabinete e Secretário do GAP, a técnica Isabel Carvalho e o Chefe da GJC, 

que secretariou a presente reunião. ----------------------------------------------------- 

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 foi dado conhecimento que o Senhor Vereador 

Eng.º Lúcio Machado, por motivos pessoais, se encontrava impossibilitado de 

comparecer à presente reunião. --------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade justificar a falta 

do Senhor Vereador Eng.º Lúcio Manuel Alves Machado. ------------------------ 

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 11 de Julho de 2011. ------- 

Presente o resumo diário da tesouraria, do dia 11 de Julho de 2011, que 

apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 151 690.96 e não 

orçamentais de € 103 764.13 ------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado tomar conhecimento. ---------------- 
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2º - Adjudicação da prestação de serviços de Recolha e 

Transporte a Destino Final de Resíduos Sólidos Urbanos, Limpeza 

Urbana de Espaços Públicos e Outros, no concelho de Mondim de 

Basto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Encontra-se na minha posse, o relatório final do Júri do concurso 

publico internacional para adjudicação da prestação de serviços de Recolha e 

Transporte a Destino Final de Resíduos Sólidos Urbanos, Limpeza Urbana de 

Espaços Públicos e Outros, no concelho de Mondim de Basto. ---------------- 

Naquele relatório, propõe o Júri que a Câmara Municipal ao abrigo das 

disposições combinadas nos artigos 148º nº 4 do Código dos Contratos 

Públicos e 64º nº1 al. q) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as 

alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

adjudique tal prestação de serviços à concorrente Ecoambiente S.A. pelo valor 

de € 1 599 815.78, conforme proposto pelo Júri do Concurso.” ---------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade adjudicar a 

prestação de serviços de Recolha e Transporte a Destino Final de Resíduos 

Sólidos Urbanos, Limpeza Urbana de Espaços Públicos e Outros, no 

concelho de Mondim de Basto à concorrente Ecoambiente S.A. pelo valor de 

€ 1 599 815.78, nos termos em que é apresentado pelo Júri do Concurso. ------  

3º - Aprovação de aditamento ao contrato de patrocínio da Volta a 

Portugal em Bicicleta. -------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 25 de Outubro 

de 2010, foi notificada a PAD Produção de Actividades Desportivas, SA, da 

suspensão do contrato de patrocínio para a realização de uma chegada da 
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Volta a Portugal em Bicicleta nas próximas quatro edições da prova, 

(2010/2013). ------------------------------------------------------------------------------- 

Ora sucede que, perante aquela notificação veio aquela entidade 

apresentar ao Município uma solução alternativa à suspensão, nomeadamente 

uma proposta de redução da comparticipação financeira, é tal comparticipação 

reduzida para € 52 000.00/ edição. --------------------------------------------------- 

Nestes termos, e muito embora não tenha nesta data o Orçamento 

Municipal dotação orçamental suficiente para tal comparticipação, proponho 

que a Câmara Municipal, condicionada à dotação de verba orçamental, aprove 

a alteração ao contrato outorgado com PAD, Produção de Actividades 

Desportivas, SA, para patrocínio de uma chegada da Volta a Portugal em 

Bicicleta nas quatro edições da prova, (2010/2013), conforme minuta em 

anexo.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar o 

aditamento ao contrato outorgado com PAD, Produção de Actividades 

Desportivas, SA, para patrocínio de uma chegada da Volta a Portugal em 

Bicicleta nas quatro edições da prova, (2010/2013), conforme minuta em 

anexo, bem como, conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara para o 

subscrever, logo que haja condições orçamentais para assumir tal despesa. ----- 

4º - Organização das Festas do Concelho e da Feira da Terra. ----- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Tal como vem sucedendo nos anos anteriores há a intenção de o 

Município organizar as festas do concelho, bem como, mais uma edição da 

Feira da Terra. ------------------------------------------------------------------------------ 

Quanto às festas do concelho, pretende-se a sua realização nos moldes 

do ano passado e dentro dos valores já orçamentados, ou seja, em traços 

muito gerais, a promoção no dia 23 de Julho da carne maronesa com a 



 
Câmara Municipal de Mondim de Basto 

 

 4

realização de uma noite tradicional como sucedeu no ano passado, no dia 24  

de Julho a realização da tradicional noite dos Romeiros e no dia 25 a 

comemoração do Dia do Município com as cerimonias civis e religiosas. ------ 

De igual modo, quanto à Feira da Terra pretende-se a realização nos 

dias 4 a 7 de Agosto de 2011, evento que será organizado em moldes idênticos 

aos anos anteriores e dentro dos valores também previstos no Orçamento 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 

Tal como sucedeu no ano passado, da organização da Feira da Terra no 

recinto da feira, importa a realização da Feira Municipal do dia 2 de Agosto de 

2011 no exterior do recinto. ------------------------------------------------------------- 

Nestes termos proponho à Câmara Municipal a aprovação da realização 

destas duas iniciativas, o que, se vier a suceder, mais proponho que a feira 

municipal do dia 2 de Agosto se realize exterior do recinto, devendo os 

feirantes que em 31 de Dezembro de 2009 dispunham de lugar ocupar o lugar 

que lhes estava atribuído e, os que não dispunham, deverão ocupar os lugares 

que o fiscal municipal entenda como convenientes.” ------------------------------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado por maioria, com dois votos a 

favor, aprovar a realização das festas do concelho e da Feira da Terra nos 

termos em que sumariamente foram apresentadas, bem como, realizar a feira 

municipal do dia 2 de Agosto no exterior do recinto, devendo os feirantes que 

em 31 de Dezembro de 2009 dispunham de lugar ocupar o lugar que lhes 

estava atribuído e, os que não dispunham, deverão ocupar os lugares que o 

fiscal municipal entenda como convenientes. ----------------------------------------- 

Abstiveram-se os Senhores Vereadores Eng.º Francisco Gomes Ribeiro 

e Manuel Mota de Oliveira, tendo este declarado, “Abstenho-me por não 

concordar com o modelo das festas do concelho, que deveriam ser de 

promoção do concelho e não a promoção de produtos, uma vez que para isso, 

já existe a feira da terra.” ---------------------------------------------------------------- 
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5º - Cedência temporária ao Agrupamento Vertical de Escolas de 

Mondim de Basto da Escola EB 1 de Mondim nº 1 (Igreja). --------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“À semelhança dos anos lectivos passados, também este ano o 

Agrupamento Vertical de Escolas de Mondim de Basto está a deparar-se com 

grandes dificuldades em termos de instalações para os alunos dos Cursos 

Profissionais. ------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando a responsabilidade da Câmara em contribuir para a 

melhoria das condições de acesso dos alunos do Agrupamento à Educação, 

parece-nos possível, mais uma vez, podermos contribuir para a resolução 

desta dificuldade. -------------------------------------------------------------------------- 

Assim, ao abrigo do disposto na al. f) do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, proponho a cedência ao Agrupamento Vertical de 

Escolas de Mondim de Basto das instalações da Escola EB 1 de Mondim nº 1, 

nos termos constantes da minuta de protocolo em anexo.” --------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada e conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara 

para subscrever a minuta de protocolo que foi apresentada em anexo. ---------- 

6º - Ratificação de decisão – Autorização concedida à Santa Casa 

da Misericórdia de Mondim de Basto para uso gratuito da Piscina 

Municipal pelos alunos do Jardim de Infância. ------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Chegou à minha posse no dia 30 de Junho de 2011 o requerimento da 

Santa Casa da Misericórdia de Mondim de Basto, que anexo, a solicitar, no 
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mês de Julho, entre as 10 e as 12 horas, o uso gratuito da Piscina Municipal 

pelos alunos que frequentam o Jardim de Infância. --------------------------------- 

Dada a impossibilidade de convocação de uma reunião extraordinária 

da Câmara Municipal para apreciação daquele pedido e, para não prejudicar o 

período até esta data decorrido, atentos os beneficiários do pedido, bem 

como, o enquadramento da pretensão, ou seja, como actividade para as 

crianças no período em que estão no Jardim de Infância, no uso dos poderes 

que me são conferidos pelo artº 68º nº 3 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

com a redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, deferi o 

pedido que nos foi dirigido, pelo que, em cumprimento do ónus que me é 

imposta, apresento a decisão proferida para ratificação.” -------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade ratificar a decisão 

proferida pelo Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------- 

OUTROS ASSUNTOS: ---------------------------------------------------- 

• Funcionamento do Centro de Saúde. ---------------------------- 

Pelo Senhor Vereador Manuel Mota de Oliveira foi usada a palavra para 

lembrar que se aproxima o período de férias e alertou para a má experiência 

ocorrida no ano passado no centro de saúde onde se registou uma falta de 

médicos na época de Verão. Mais referiu que continuavam a existir situações 

de má gestão no encaminhamento de doentes para o Hospital de Guimarães e 

de Vila Real. ------------------------------------------------------------------------------ 

Em resposta pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito que neste 

momento existem cinco médicos no Centro de Saúde, sendo que, dois deles 

formam um casal, pelo que, naturalmente iriam gozar férias em simultâneo e, 

temporariamente, dos cinco médicos passariam a estar apenas três disponíveis 

para o regular funcionamento do Centro de Saúde. Esta é uma questão que 

será abordada numa audiência que vai solicitar ao Secretário de Estado da área 
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da saúde, nomeadamente a substituição dos médicos quando os que estão 

efectivos se encontram de férias. --------------------------------------------------------  

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

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

deu por encerrada a presente reunião às onze horas e quarenta e cinco 

minutos, da qual se lavrou a presente acta, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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