
ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE 

BASTO, REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2012. ---------------- 

Aos vinte e seis dias do mês de março 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, a Chefe da DEASCD 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 23 de março de 2012. --- 

Presente o resumo diário da tesouraria, do dia 23 de março de 2012, 

que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 256 103.05 e 

não orçamentais de € 425 353.24. ------------------------------------------------------ 

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

2º - Ratificação de despacho e isenção de taxa. ----------------------- 



Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Encontram-se na minha posse dois requerimentos apresentados por 

Agrupamento Vertical de Mondim de Basto e Isaura da Ascensão Andrade 

Veloso Amorim, esta na qualidade de representante da Comissão de Festas 

em Honra de S. José da Serra a solicitar dois licenciamentos com isenção das 

respetivas taxas. ---------------------------------------------------------------------------- 

Ora sucede que, aqueles requerimentos entraram na Câmara Municipal, 

a 16 e 21 de março de 2012, e os eventos realizar estão agendados para os dias 

23 e 24 de março, ou seja, antes da reunião onde será apreciada a presente 

proposta, pelo que, no uso dos poderes que me são conferidos pelo artº 68º 

nº 3 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 e ao abrigo do artº 5º nº 2 

al. a) do Regulamento e Tabela de Taxas Administrativas, atenta a urgência, a 

posição não lucrativa dos requerentes, bem como, os destinatários das 

iniciativas, determino a isenção de taxa e em cumprimento do ónus que me é 

imposto, apresento o presente para ratificação. -------------------------------------- 

Mais, em idênticas circunstancias, também o Mondinense Futebol 

Clube pretende a isenção da taxa de licenciamento do 3º Raid Mondinense 

F.C. a realizar no dia 31 de março de 2012, pelo que, atenta qualidade do 

requerentes e os fins da iniciativa, proponho o deferimento da pretensão do 

requerente.” --------------------------------------------------------------------------------- 

Após a apresentação da proposta pelo Senhor Presidente da Câmara foi 

solicitada uma alteração de forma a ser incluído na relação dos despachos a 

ratificar o despacho de isenção de taxa ao Núcleo Empresarial de Mondim de 

Basto pelo licenciamento de um evento – Feira de Stock’s – realizado no fim 

de semana de 24 e 25 de Março, despacho também proferido ao abrigo do artº 

68º nº 3 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 e artº 5º nº 2 al. a) 

do Regulamento e Tabela de Taxas Administrativas. -------------------------------- 

Colocado em votação, foi deliberado por unanimidade alterar-se a 

proposta apresentada e incluir-se na mesma a ratificação do despacho de 

isenção de taxa ao Núcleo Empresarial de Mondim de Basto. ------------------- 

Depois de alterada a proposta, foi deliberado por unanimidade ratificar 

os despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara, bem como, foi 

deliberado por unanimidade isentar de taxa o Mondinense F.C pelo 

licenciamento do 3º Raid Mondinense F.C. a realizar no dia 31 de março de 

2012. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3º - Regulamento da Biblioteca Municipal de Mondim de Basto. - 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Aproximando-se a data da abertura oficial da Biblioteca Municipal, 

importa aprovar o Regulamento que contém um conjunto de regras que 

orientarão o funcionamento do Serviço que será prestado por aquele 

equipamento municipal, direitos e deveres dos Utilizadores, regras de acesso 

ao fundo documental existente, etc. ---------------------------------------------------- 

Assim, nos termos do artigo do artigo 64º no 6 al.a) do Decreto Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, proponho a aprovação da proposta de 

Regulamento da Biblioteca Municipal de Mondim de Basto, bem como seja 

posteriormente submetido a apreciação pública.” -----------------------------------  

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

4º - Ação Social Escolar – Atribuição e Alteração de 

escalonamento de alunos. --------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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



“Como é do conhecimento de V. Exªs, a atribuição dos escalões de 

Ação Social Escolar aos alunos é um processo dinâmico. Câmaras e 

Agrupamentos têm legitimidade para fazer a alteração do escalonamento dos 

alunos, quando os requerentes façam prova da alteração das condições que 

ditaram o escalão de abono atribuído pela Segurança Social. ---------------------- 

Assim sendo, nos termos do artigo 64º nº 4, al.d) da Lei nº 169/99 de 

18 de Setembro com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro e atenta a informação da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e 

Desporto, em anexo, proponho a alteração do escalão dos alunos ali 

identificados. ------------------------------------------------------------------------------- 

Mais proponho, nos mesmos termos, a atribuição de escalão à criança 

matriculada apenas em Janeiro no Jardim de Infância de Ermelo, também 

identificada no mesmo documento.” -------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

5º - Proposta de realização de Exposição “Da Terra e dos Povos – 

A difusão do Cristianismo nos primeiros séculos”. -------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Dando cumprimento ao Plano de Atividades para 2012 do Museu 

Municipal, pretendemos organizar, em parceria com a Paróquia e o Centro 

Cultural Pedro Hispano, uma exposição denominada “Da Terra e dos Povos 

– A difusão do Cristianismo nos primeiros séculos”, que estará patente no 

Salão dos Bombeiros Voluntários de Mondim entre os dias 31 de Março e 23 

de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A exposição consiste num conjunto de 46 cartazes com fotografia e 

texto sobre o acontecimento cristão e a sua difusão, bem como sobre o valor 

histórico dos Evangelhos. ---------------------------------------------------------------- 



O Centro Cultural Pedro Hispano cederá a exposição; a Paróquia 

apoiará na divulgação do evento, que certamente será do interesse da 

população, interesse esse reforçado pelo facto de estar patente ao público 

numa época relevante para os Cristãos que é a Páscoa. ----------------------------- 

Assim, nos termos do artigo 64º nº 4 al. b), proponho a aprovação da 

realização da Exposição “Da Terra e dos Povos – A difusão do Cristianismo 

nos primeiros séculos”.” ------------------------------------------------------------------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

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

• Entrega de documentos solicitados. ----------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi disponibilizado ao Senhor 

Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro uma fotocopia da ultima fatura da 

revista municipal “Primavera”, bem como, para resposta ao pedido 

apresentado na ultima reunião de Câmara pelo Senhor Vereador Eng.º Lúcio 

Machado disponibilizou aos Senhores Vereadores uma fotocópia do oficio 

dirigido ao Gabinete do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares 

relativo à situação financeira do Município de Mondim de Basto, tendo feito 

uma referência verbal ao facto de no mesmo constar uma diminuição do valor 

global da divida do município. ---------------------------------------------------------- 

• Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes 

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

Pelo Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro foi apresentado 

o seguinte requerimento: ----------------------------------------------------------------- 

 “Relativamente a ata da última reunião de câmara e no que diz respeito 

aos esclarecimentos sobre a ida do Presidente do executivo ao Luxemburgo, 

juntamente com outros munícipes, foi respondido pelo Presidente, que o 

Grupo Folclórico de Vilar de Viando solicitou a cedência do transporte 

coletivo de passageiros, e que este foi cedido nos termos do regulamento. Se 



assim é, solicito cópia do requerimento conforme o estipulado no artigo 5.º, 

cópia da guia de pagamento recebida pelo município, em conformidade com o 

estipulado na alínea a) do art.º 9 do mesmo Regulamento. ------------------------- 

Relativamente às obras já iniciadas à data da última reunião de Câmara 

no Pavilhão Gimnodesportivo, perguntei qual o procedimento utilizado para 

adjudicação da obra à firma Emiliano Vila Boas Saldanha e Filhos, Lda., e 

solicitei ainda, a consulta do respetivo procedimento concursal. ----------------  

Gostaria também de perguntar se esta Câmara já está a usufruir dos 

valores da cedência de terreno no Monte de Paradela para a secagem de postes 

de madeira? Lembro que questionei o executivo sobre este assunto em 

Setembro do ano de 2011. Mais tarde, foi-me dito que a Câmara não estaria a 

receber qualquer renda, pelo que se estava a chegar a acordo com o 

usufrutuário no sentido de este pagar uma renda em conformidade com o 

valor material da cedência de terreno para a atividade lá desenvolvida.” -------   

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

Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro viu no Pavilhão 

Gimnodesportivo foram os funcionários da Câmara Municipal. Em relação à 

cedência dos terrenos do Monte de Paradela, referiu que estava em 

negociações com a empresa e que em princípio na próxima reunião de Câmara 

já seria apresentado uma proposta para a celebração de um contrato de 

arrendamento. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

deu por encerrada a presente reunião às onze horas, 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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