
ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, 

REALIZADA NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2012. --------------------------- 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, 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 o Secretário do GAP 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 6 de janeiro de 2012. ------- 

Presente o resumo diário da tesouraria, do dia 6 de Janeiro de 2012, que 

apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 138 256.80 e não 

orçamentais de € 433 767.36. ------------------------------------------------------------ 

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

2º - Realização de Montaria ao Javali. -----------------------------------  

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Considerando que a Zona de Caça Municipal se tem revelado bastante 

importante na obtenção de receitas para o município e sendo a caça uma 

preciosa ajuda para o desenvolvimento rural, é agora necessário, à semelhança 

do que foi feito no passado mês de Dezembro, proceder, uma vez mais, a 

algumas correções a nível da densidade do javali. Nesse sentido e por forma a 



promover os recursos cinegéticos existentes no concelho, é intenção organizar 

a segunda Montaria ao Javali desta época venatória. ------------------ 

Tal como na última edição, esta montaria será coorganizada com Clube 

de Caça e Pesca de Mondim de Basto e decorrerá no dia 04 de Fevereiro de 

2012, com concentração junto à Escola EB2,3/S de Mondim de Basto, local 

onde será oferecido o pequeno-almoço e almoço-convívio. ----------------------- 

Com esta iniciativa, o Clube de Caça e Pesca de Mondim de Basto 

promoverá, em conjunto com a Câmara Municipal, a divulgação junto dos 

associados, o que permite prever uma adesão de cerca de 100 caçadores, cuja 

participação implica o pagamento de uma inscrição que é de € 25 para os 

caçadores do concelho e de € 40 para os caçadores de fora do concelho. -------  

O Clube de Caça e Pesca de Mondim de Basto assegurará também a 

disponibilização de matilheiros, cujo custo anda na ordem dos € 1200,00. ----- 

Assim, e considerando que será a Câmara Municipal a arrecadar todas 

as receitas, que se estimam em € 2500,00, o Clube de Caça e Pesca de 

Mondim de Basto será ressarcido por esta do custo de €1200,00 dos 

matilheiros, sendo que e o restante permitirá suportar as demais despesas que 

se estimam em cerca de € 1300,00.” ---------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade, organizar a 

segunda Montaria ao Javali desta época venatória nos termos supra descritos. - 

3º - Aquisição de um monitor de sinais vitais para a AHBVMB. -- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Encontra-se na minha posse um ofício da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto a solicitar uma contribuição para 

aquisição de um monitor de sinais vitais. -------------------------------------------- 

Dada a grande utilidade deste equipamento para os serviços prestados 

por aquela associação, cujo beneficio direto será dos munícipes socorridos, 

que com a utilização deste equipamento obterão uma intervenção mais 



completa e com melhor os tempos de avaliação, o que em muitos casos pode 

ser vital para a sua estabilização e encaminhamento, proponho que a Câmara 

Municipal, ao abrigo do art. 64º nº 4 al. a) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, não se 

limite a uma mera comparticipação, mas adquira tal equipamento, cujo valor é 

de cerca de € 2 500.00 e o ofereça à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Mondim de Basto para que o use nas intervenções de urgência 

para as quais é solicitada.” --------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade, adquirir um 

monitor de sinais vitais e oferecê-lo à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Mondim de Basto para que o use nas intervenções de urgência 

para as quais é solicitada. ---------------------------------------------------------------- 

4º - Informação à Câmara Municipal – Realização de “Encontro 

de Cantares dos Reis”. ------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma informação escrita 

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

“Nos termos do Regulamento do Encontro de Cantares de Reis de 

Mondim de Basto, aprovado na reunião de Câmara de 30 de Novembro de 

2009, foi organizado mais um Encontro, a decorrer no dia 8 de Janeiro no 

Pavilhão dos Bombeiros Voluntários e que contará com a participação de 11 

associações locais. ------------------------------------------------------------------------- 

À semelhança de que sucedeu com outras despesas orçamentadas para 

o ano de 2012, também esta iniciativa sofreu um corte orçamental, no caso de 

25%, pelo quem, o valor global do prémio atribuir será de € 1500.00, a repartir 

em iguais partes por todos os grupos intervenientes.” ------------------------------ 

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

5º - Informação à Câmara Municipal – Reunião com o Ministério 

da Saúde. ------------------------------------------------------------------------------ 



Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dado conhecimento que no dia 6 

de janeiro de 2012 teve uma reunião com responsáveis pelo Ministério da 

Saúde, com a Senhora Diretora do Centro de Saúde de Mondim de Basto, 

com o representante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Mondim de Basto e os presidentes da Junta que têm extensões do Centro 

de Saúde que teve por objetivo identificar os principais problemas de 

funcionamento da rede de unidades de saúde no concelho. ----------------------- 

Mais referiu, de entre as deficiências mais graves foram identificadas a 

necessidade de reforço do quadro de médico e alargamento dos horários de 

atendimento, do Centro de Saúde, situação que resulta do diminuto quadro 

médico do Centro de Saúde, que dispõe apenas de quatro médicos ao serviço, 

uma vez que a ARS rescindiu, no último mês um contrato com um médico. --- 

Por fim, o Senhor Presidente concluiu pela necessidade de manifestar 

ao Ministério da Saúde a preocupação do Município com a insuficiência da 

rede de unidades de saúde no concelho, resultado dos desinvestimentos nesta 

área dos sucessivos Governos, conclusão que mereceu acolhimento de todos 

os Senhores Vereadores. ----------------------------------------------------------------- 

6º - Informação à Câmara Municipal – Apoio à Recuperação de 

Habitações Degradadas. ---------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma informação escrita 

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

“Cumpre informar que nos termos do Regulamento de Apoio à 

Recuperação de Habitações Degradadas de Famílias Carenciadas do Concelho 

de Mondim de Basto, foram concedidos apoios aos agregados familiares 

constantes da listagem em anexo, cuja reserva é conveniente.” ------------------- 

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

7º - Informação à Câmara Municipal – Receitas Municipais por 

autorizações concedidas no uso de delegação de competências. ---------- 



Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma informação escrita 

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

“Na sequência da delegação de competências que me foi conferida, 

conforme deliberação tomada na reunião de Câmara de 30 de Novembro de 

2009 e em cumprimento do disposto no nº 3 do art. 65º da Lei nº 169/99, de 

18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, junto anexo um mapa elaborado pela Divisão de Planeamento e 

Gestão urbana referente aos alvarás emitidos e receitas cobradas desde a 

última informação até 31 de Dezembro de 2011. ------------------------------------ 

É tudo quanto me cumpre informar.” ----------------------------------------- 

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

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

o Resposta ao pedido de esclarecimento do Senhor Vereador 

Eng.º Francisco Gomes Ribeiro. --------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi entregue ao Senhor Vereador 

Eng.º Francisco Gomes Ribeiro uma informação escrita para resposta aos 

pedidos de esclarecimentos até à data apresentados e que ainda aguardavam 

resposta. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta, pelo Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro, 

foi dito que: “Existe ainda informação solicitada por mim e que ainda não foi 

apresentada, nomeadamente a constante na ata da reunião de 19 de Dezembro 

do ano de 2011. Relativamente à informação agora apresentada pelo Sr. 

Presidente, datada de 5 de Janeiro do presente ano, refere no seu ponto 3.º 

Fatura da última edição da revista “Primavera”, edição n.º 5, datada de Junho 

do ano de 2011, que foi entregue em anexo cópia da fatura da impressão da 

referida revista. Ora o que se constata é que o se trata de uma copia de um 

orçamento e não de uma fatura, sendo o orçamento n.º 2012/01, 

apresentando preços sem IVA no valor de 4.560,00€, para a realização de 

5.000 unidades, emitido pela empresa “Digibasto Design & Publicidade, 



Lda.”.  Nestes termos, reitero o meu pedido para que o executivo apresente a 

referida fatura da execução dos serviços em causa.” -------------------------------- 

o Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes 

Ribeiro. ---------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro foi feita uma 

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

“Solicito a inclusão dos endereços eletrónicos dos vereadores não 

executivos no “sítio” Municipal. -------------------------------------------------------- 

Solicito esclarecimentos sobre o Jantar de Natal da Autarquia, 

nomeadamente, se foi organizado pelo executivo ou por uma comissão de 

funcionários? Se foi custeado pela autarquia? E qual a razão dos vereadores 

não executivos não terem sido convidados? ------------------------------------------ 

Relativamente ao ponto 10º - Renovação de contrato de prestação de 

serviços jurídicos, aprovado na reunião de Câmara do dia 19 de Dezembro 

último, uma vez que na proposta não era mencionado o prestador de tais 

serviços,  pergunto de quem se trata? -------------------------------------------------- 

Solicito listagens dos beneficiários da Loja Social.” ------------------------- 

Em resposta, pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito que iria 

resolver a questão dos e-mails. Quanto ao jantar de natal, referiu que o mesmo 

foi organizado pelos cargos dirigentes e pago pelos funcionários na parte que 

excedeu a contribuição que é paga à Cooperativa Mondim + Social pelo 

explorador da máquina de café e snacks que está a funcionar no bar. Em 

relação ao não convite dos Senhores Vereadores, esclareceu que não havia 

esse hábito, mas não via mal nenhum em convidar os Senhores vereadores, 

pelo que, no próximo jantar convidará os Senhores Vereadores. Por fim, em 

relação ao contrato de prestação de serviços esclareceu que não é indicado 

porque é por todos conhecido, o contrato existe na Câmara pelo que é 

facilmente consultado pelos Senhores Vereadores se assim o entenderem. ----- 

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



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

deu por encerrada a presente reunião às onze horas e dez 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. ------------------------------ 
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