
ACTA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE 

BASTO, REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2012. --------- 

Aos treze dias do mês de fevereiro 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, a Chefe 

da DAF, da DASCD 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 10 de Fevereiro de 2012. --- 

Presente o resumo diário da tesouraria, do dia 10 de Fevereiro de 2012, 

que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 204 065.77 e 

não orçamentais de € 419 520.21. ------------------------------------------------------- 

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

2º - Regulamento de Toponímia e Números de Policia. ------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 26 de julho de 

2011, que aprovou o projeto de Regulamento de Toponímia e Numeração de 

Policia no Concelho de Mondim de Basto, foi o mesmo publicado no Diário 

da República, 2.ª série, de 30 de setembro de 2011, para discussão pública. ---- 

Durante o período de discussão pública, não foi oferecida qualquer 

sugestão, pelo que, não havendo motivos para quaisquer alterações de relevo, 



salvo pequenas correções, em especial as derivam da entrada em vigor, com 

caracter obrigatório, do acordo ortográfico, apresento a proposta de, cuja 

aprovação proponho, para que, nos termos do artº 53º nº 2 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, seja apresentada à Assembleia Municipal para discussão e 

aprovação.” ------------------------------------------------------------------ 

Em sede de discussão deste assunto, pelo Senhor Vereador Eng.º 

Francisco Gomes Ribeiro foram identificados alguns lapsos de 

correspondência na proposta de regulamento, que foram de imediato 

corrigidos e introduzidas as alterações devidas. -------------------------------------- 

Após a correção dos lapsos foi deliberado por maioria, com quatro 

votos a favor, aprovar a proposta de Regulamento Municipal de Toponímia e 

Numeração de Policia no Concelho de Mondim de Basto a submeter à 

Assembleia Municipal para discussão e votação. ------------------------------------ 

Absteve-se nesta votação o Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes 

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

3º - Proposta de Regulamento do Acesso ao Transporte 

Municipal na Rota Rural do Concelho de Mondim de Basto. -------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Em Julho de 2010 trouxemos à consideração de V. Exªs uma proposta 

para a aquisição 2 mini-autocarros e 1 autocarro grande, no âmbito de uma 

candidatura ao QREN-Tipologia da qualificação do sistema de transportes de 

Passageiros/mobilidade urbana, cuja comparticipação atinge os 80%. ----------- 

Esta candidatura visava dar resposta a duas áreas complementares: 

conceção de uma rota rural abrangendo as aldeias e locais do concelho mais 

isolados e que não têm resposta cabal da rede de transportes coletivos, 

realizado por operadores privados, bem como servir de apoio à rede de 

transportes escolares. --------------------------------------------------------------------- 



Se em relação aos transportes escolares está o objetivo desta 

candidatura em cumprimento e a funcionar de acordo com o planeado desde 

o início do anterior ano letivo, urge agora implementar a execução dos 

transportes na rota rural, conforme preconizado. ------------------------------------ 

Assim, proponho a V. Exªs, nos termos do disposto na alínea c) do nº 4 

do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a aprovação do 

Regulamento do Acesso ao Transporte Municipal na Rota Rural do Concelho 

de Mondim de Basto, para que seja sujeito a discussão pública e posterior 

aprovação na próxima reunião da Assembleia Municipal.” ------------------------ 

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

favor, aprovar a proposta de Regulamento Municipal do Acesso ao 

Transporte Municipal na Rota Rural do Concelho de Mondim de Basto a 

submeter à Assembleia Municipal para discussão e aprovação. ------------------- 

Abstiveram-se nesta votação os Senhores Vereadores Eng.º Lúcio 

Machado, Eng.º Francisco Gomes Ribeiro e Manuel Mota de Oliveira. --------- 

4º - Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2012. --------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“A Câmara Municipal em 31 de Outubro de 2011 deliberou solicitar ao 

Ministérios das Finanças e Secretaria de Estado da Administração Local 

autorização para a abertura de um procedimento concursal para constituição 

de uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, de um 

técnico superior na área de geografia e planeamento, com competências em 

Sistemas de Informação Geográfica, para dar continuidade, a partir de 31 de 

Janeiro de 2012, a diversos projetos então referido e que nesta data estão em 

curso nesta autarquia. --------------------------------------------------------------------- 

Ora sucede que, muito embora no mapa de pessoal de 2011, fruto da 

cessação, por mobilidade, de uma relação jurídica de emprego publico 



constituída por tempo indeterminado, existisse naquela data um lugar vago na 

carreira técnica superior, o mapa de pessoal proposto e aprovado pela 

Assembleia Municipal para o ano de 2012, não contemplou tal vaga, pelo que, 

sendo a disponibilidade de lugar vago no mapa de pessoal requisito essencial 

para emissão daquela autorização, importa proceder-se a uma alteração do 

mapa de pessoal para 2012, de forma a dota-lo de um lugar na carreira técnica 

superior para constituição de relação jurídica de emprego publico constituída 

por tempo indeterminado na área de geografia e planeamento. ------------------- 

Assim, proponho que a Câmara Municipal, para efeitos das disposições 

combinadas nos artigos 5º nº 3 da Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro e artº 

53º nº 2 al. b) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redação que lhe foi 

dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, apresente à Assembleia Municipal 

uma proposta de alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2012, em 

conformidade com o extrato do mapa de pessoal em anexo.” -------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada e submeter à Assembleia Municipal a proposta de 

alteração do mapa de pessoal para 2012, nos termos constantes do mapa em à 

presente ata e da qual faz parte integrante. -------------------------------------------- 

5º - Correção de dois erros materiais do Regulamento e Tabela de 

Taxas Administrativas. ------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Consta dos artigos 60º e 62º do Regulamento e Tabela de Taxas 

Administrativas que a taxa a pagar pelos utilizadores dos terrados (exteriores e 

interior) do mercado municipal é de € 60.00/m2 por mês. ------------------------ 

Ora sucede que, tal taxa não definida para o mês, mas sim para um ano.  

De igual modo, consta do artº 158º que a taxa devida pela “Ocupação 

de via Publica e outros espaços públicos, com toldos e similares”, por força da 



remição que lhe é feita pelo RMEU é de € 1.50/m2 por mês, quando na 

verdade tal taxa foi calculada ara o período de um ano. ---------------------------- 

Assim, considerando que tais situações representam, erros materiais do 

Regulamento e Tabela de Taxas Administrativas, proponho que a Câmara 

Municipal apresenta à Assembleia Municipal uma proposta no sentido de 

serem corrigidos tais erros, e assim, onde consta naquele regulamento: --------- 

60º 

  

15º  

  

Terrado exterior /m2 - mensal 60,00 € 

62º 

  

15º  

  

Terrado interior /m2 - mensal 60,00 € 

158º Ocupação de via pública e outros espaços públicos, com toldos e similares 
X 

1.50 

Passe a constar: --------------------------------------------------------------- 

60º 

  

15º  

  

Terrado exterior /m2 - ano 60,00 € 

62º 

  

15º  

  

Terrado interior /m2 - ano 60,00 € 

158º 
Ocupação de via pública e outros espaços públicos, com toldos e 

similares, por m2/ano. 

X 

1.50 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade apresentar à 

Assembleia Municipal a proposta de correção dos lapsos existentes no 

Regulamento e Tabela de Taxas Administrativas nos termos propostos. -------- 

6º - Definição de regras de circulação rodoviária no Núcleo 

Histórico da Vila. ------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Como é visível, encontra-se praticamente concluída a empreitada de 

regeneração do Núcleo Histórico da Vila. --------------------------------------------- 



Concluídas as obras, importa agora definir-se algumas regras para a 

circulação automóvel dentro do Núcleo Histórico e, uma das ações que se 

julga essencial para a crescente qualificação deste núcleo urbano é o 

condicionamento de trânsito automóvel a moradores e a cargas e descargas, 

com o objetivo de por um lado reduzir o fluxo rodoviário numa área que 

originalmente não foi construída para automóveis, devido às suas vias 

estreitas, desprovidas de espaços com capacidade de absorção de veículos ao 

nível da circulação e do estacionamento e pelo outro, garantir-se a proteção 

física dos espaços públicos e dos seus equipamentos/mobiliário urbano 

reabilitado, para além da promoção da circulação pedonal local e turística. ----- 

Neste contexto, proponho que a Câmara Municipal no uso das 

competências que lhe são conferidas para deliberar sobre o estacionamento de 

veículos nas ruas e demais lugares públicos e para gerir as redes de circulação, 

in caso, rodoviária, determine que a circulação rodoviária no Núcleo Histórico 

da Vila se processe nos termos da informação e mapa em anexo à presente, da 

qual fazem parte integrante.” ------------------------------------------------------------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade determinar a 

circulação rodoviária no Núcleo Histórico da Vila se processe nos termos da 

informação e mapa em anexo à presente, da qual fazem parte integrante. ------ 

7º - Alteração de habitação social. ---------------------------------------- 

Pela Senhora Vice-Presidente da Câmara foi presente uma proposta 

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

“Por deliberação do Conselho Diretivo do IGAPHE, notificado ao 

Município por ofício de 5 de Agosto de 2003, foi entregue a Maria Alda de 

Sales Pires Lousada a habitação nº 1098/31 correspondente à fração sita no 

Rés-do-chão do Bloco A6 do Bairro de Mondim de Basto. ------------------------ 

Ora sucede que, muito embora a beneficiária tenha entregado toda a 

documentação que lhe foi exigida, uma vez que foi cedida ao Município a 



propriedade e gestão do Bairro Social, aquele nunca executou, como era 

devido, a decisão do IGAPHE. --------------------------------------------------------- 

A não execução daquela decisão, presume-se que se deveu à falta de 

condições de habitabilidade da fração atribuída. ------------------------------------- 

Porque mantém a beneficiária interesse na entrega da habitação, veio 

novamente requerer a entrega efetiva, disponibilizando-se aceitar receber 

outra habitação caso o Município entenda por conveniente. ---------------------- 

Assim, porque assiste à requerente o direito a ver executada a decisão 

do IGAPHE, mas porque se mantêm os pressupostos da não entrega – falta 

de condições de habitabilidade da habitação atribuída – proponho que a 

Câmara Municipal, em substituição da habitação atribuída lhe entregue a 

habitação A2 – 1º Esq.º. ------------------------------------------------------------------ 

Mais, considerando os rendimentos mensais do agregado familiar da 

beneficiária, que é composto pela beneficiária e por uma filha de quem está a 

cargo – Jacinta de Fátima Lousada Martins - deveria a beneficiária, depois de 

apurado o rendimento mensal corrigido nos termos do artº 3º nº 1 do Dec – 

Lei 166/93 de 7 de maio, ou seja, deduzido o mínimo de três décimos do 

salário mínimo nacional, atenta a ausência de dependentes, deveria à 

beneficiária fixar-se a renda mensal em € 119.35, calculada nos termos do art.º 

5º do mesmo diploma legal. -------------------------------------------------------------  

No entanto, considerando o mau estado de conservação do edifício, o 

que impede uma atualização das rendas dos demais alojados, por uma questão 

de justiça e igualdade para com esta nova inquilina, não deverá ser-lhe fixada 

uma renda em montante superior a € 80.00 mensais, valor que se situa no 

segundo mais elevado das rendas cobradas naquele imóvel.” ---------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade, considerando a 

situação de dependência em que se encontra a beneficiária, aprovar a alteração 

da habitação atribuída nos termos propostos e fixar-se em € 50.00 a renda 

mensal a pagar. ----------------------------------------------------------------------------- 



Após a votação, pelo Senhor Vereador Eng.º Lúcio Machado foi 

solicitado que lhe fosse disponibilizada informação possível sobre os 

beneficiários e rendas relativos aos equipamentos municipais de habitação 

social. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

8º - Iniciativa Municipal - Pelos Caminhos de Mondim. ------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Considerando os efeitos muito positivos verificados em 2011 com a 

iniciativa Pelos Caminhos de Mondim, vimos mais uma vez, propor-vos a 

aprovação de atividade semelhante para 2012, a realizar durante 10 meses, 

com a primeira caminhada a acontecer a 26 de Fevereiro e a última a 25 de 

Novembro. --------------------------------------------------------------------------------- 

As Caminhadas realizadas em 2011 proporcionaram a muitos 

Mondinenses um conhecimento mais aprofundado do seu território, do seu 

património paisagístico natural único, assim como, incentivaram mensalmente 

dezenas de caminheiros de outras cidades a virem caminhar connosco. --------- 

Julgo ser também este o papel da Câmara Municipal: enfatizar, 

promover, potenciar a exploração dos recursos que o concelho naturalmente 

possui. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Neste momento, existem cerca de 80 pessoas com o Cartão de 

Caminheiro, pessoas de Mondim e dos concelhos vizinhos, mas também de 

Braga, do Porto, de Leiria, a quem a autarquia envia informação personalizada 

sobre as Caminhadas e que regressam a Mondim com as suas famílias. --------- 

Existem muitos trilhos traçados e a serem tratados tecnicamente pelos 

Serviços da autarquia, no sentido de os enriquecer, com o intuito de que quem 

vem caminhar possa usufruir de informação sobre a história, tradições, usos e 

costumes das nossas gentes. ------------------------------------------------------------- 



No âmbito da organização a Câmara apenas terá de dispor de 

transporte para os caminheiros, consoante o percurso traçado, bem como 

fornecerá apoio logístico. ----------------------------------------------------------------- 

Assim, proponho que a Câmara Municipal do artº 64º nº 2 al. l) da Lei 

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

A/2002, de 11 de Janeiro, aprove nos termos propostos a realização da 

iniciativa “Pelos Caminhos de Mondim”. --------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade a realização da 

iniciativa “Pelos Caminhos de Mondim”. --------------------------------------------- 

9º - Informação sobre receitas provenientes de atos praticados por 

delegação de competências. ------------------------------------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi entregue uma informação escrita 

com as receitas arrecadadas, no período de 1 a 31 de janeiro de 2012,  na 

sequência de atos praticados no uso da delegação de competências. ------------- 

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

o Refeições escolares na EB/2/3/S. ------------------------------ 

Pelo Senhor Vereador Manuel Mota de Oliveira foi manifestado 

preocupação com quantidade insuficiente de cada uma das refeições 

fornecidas na Escola EB 2/3/S de Mondim de Basto. ----------------------------- 

Em resposta, pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito que é ao 

Ministério da Educação que cabe fiscalizar o cumprimento, por parte da 

empresa fornecedora, das obrigações contratuais estabelecidas. ------------------ 

Mais referiu que esta situação nunca foi registada nos refeitórios geridos 

pela Câmara Municipal, e a Câmara Municipal, em relação à Escola EB 2/3/S, 

já manifestou essa preocupação junto do Conselho Municipal de educação e 

ao Conselho Geral da Escola, na expectativa de que esta situação seja devida e 

urgentemente corrigido. ------------------------------------------------------------------ 

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. ------------------------------ 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 


