
ATA DA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, 

REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012. ---------------------- 

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, pelas 

10.00 horas, 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 

de Oliveira e Eng.º Francisco Gomes Ribeiro ---------------------------------------- 

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

Encontravam-se presentes nesta reunião a Chefe da DAF 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 Machado. ------------------------------------------ 

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 7 de setembro de 2012. ---- 

Foi presente o resumo diário da tesouraria, do dia 7 de setembro de 

2012, que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 464 

489.98 e não orçamentais de € 483 513.07. ------------------------------------------- 

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

2º - Terceira alteração ao Orçamento Municipal de 2012 e 

segunda alteração ao PPI. --------------------------------------------------------- 



Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Na sequência da informação da DAF, que anexo, importa reforçar-se 

algumas rubricas no orçamento de 2012, com implicações no PPI, 

devidamente esclarecidas na dita informação. ---------------------------------------- 

Assim, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do art.º 64.º n.º 2 

al. d) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redação que lhe foi dada peçla 

Lei 5-A/ 2002 de 11 de Janeiro, aprove a Terceira Alteração ao Orçamento 

Municipal de 2012 e PPI, nos termos do documento em anexo.” ----------------  

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

favor, aprovar a proposta apresentada. ------------------------------------------------ 

Abstiveram-se na presente votação os Senhores Vereadores Eng.º 

Francisco Gomes Ribeiro e Manuel Mota de Oliveira. ----------------------------- 

3º - Transportes Escolares – Ano Letivo 2012/2013. ------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma informação escrita 

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

“Findos os procedimentos concursais, destinados à aquisição dos 

serviços de transporte escolar dos alunos do concelho para o próximo ano 

letivo, e uma vez que a competência da organização e gestão dos transportes 

escolares foi delegada no Presidente da Câmara, cumpre-me informar o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Circuito 

 

Descrição 

Valor diário contratado 

 s/ IVA 

 

Adjudicatário 

1  Vale 

Celas/Travassos/Cavernelhe/Pioledo/A

ssureira – Carreira pública e JI de Bilhó 

46 Monditáxi 

2 

 

Barreiro/Fervença – carreira pública – 

EB2,3/S 

27, 73 Grilo & Irmã, Lda 

3 Varzigueto/Fervença/cruzamento 

Ermelo- viatura municipal para 

C.Escolar 

37, 13 Grilo & Irmã, Lda 

5A Paço/Campanhó/Tejão – viatura 37, 50 Armindo Aguiar 



municipal para JI´s Paradança e Mondim 

Centro Escolar 

6 Alto da Sra da Graça- Centro Escolar – 

Oeste 

8,10 Monditáxi 

7 Côrtes (Atei) – viatura municipal – EB 

2,3/S 

4,60 Monditáxi 

 

Além destes, o Município assegurará ainda no próximo ano letivo, em 

viaturas municipais, os seguintes circuitos: --------------------------------------------  

• Circuito de Canedo/Fermil e Veade – Escola EB2,3/S de 

Mondim de Basto = 38 alunos; ----------------------------------------- 

• Circuito Atei / Pedra Vedra / Caínha / Campos / Serra / 

Montão / Alto da Corda / Mondim – Escolas de Amarante =16 

alunos; ----------------------------------------------------------------------- 

• Circuito de Bilhó para a EB1 de Vilarinho + JI Vilar de Ferreiros 

+ Centro Escolar = 46 alunos; ------------------------------------------ 

• Circuito Pardelhas/Ponte D´Olo/Vilar de Viando – Escola EB 

2,3/S de Mondim+ Centro Escolar = 38 alunos; -------------------- 

• Circuito Tejão/Paradança – JI de Paradança + Centro Escolar = 

24 alunos; ------------------------------------------------------------------- 

• Circuito Atei 1 – Centro Escolar + JI Mondim = 52 alunos; ------ 

• Circuito Atei 2 – EB 2,3/ S de Mondim + JI Parada + Centro 

Escolar = 24 alunos; ------------------------------------------------------ 

• Circuito Atei 3 – JI Praça 2 + JI Parada + Centro Escolar = 23 

alunos; ----------------------------------------------------------------------- 

Através da Auto Mondinense, serão transportados para a EB 2,3/S de 

Mondim de Basto os seguintes alunos: ------------------------------------------------ 

• 2º Ciclo 110 alunos; --------------------------------------------------------------- 

• 3º Ciclo 195 alunos; --------------------------------------------------------------- 

• Ensino Secundário 81 alunos. --------------------------------------------------- 



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

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade tomar 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

4º - Aprovação de mensalidades – Escola Municipal de Música de 

Mondim de Basto – Ano Letivo 2012/2013. ------------------------------------  

Pela Senhora Vice Presidente da Câmara foi presente uma proposta 

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

“Nos termos do artigo 2º nº 2 al.b) do Regulamento Municipal da 

Escola de Música de Mondim de Basto, compete à Câmara Municipal “Fixar 

as tarifas e os preços dos serviços prestados pela Escola de Música 

Municipal”. --------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, proponho a manutenção dos valores vigentes: ---------------------- 

• Inscrição – 15 Euros; ----------------------------------------------------- 

• Um instrumento – 40 Euros; -------------------------------------------- 

• 2º Instrumento – 55 Euros; --------------------------------------------- 

• Redução (caso sejam dois irmão ou pais) – 36 Euros; -------------- 

• Alunos até completarem 7 anos – 30 Euros”. ------------------------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade, aprovar a 

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

5º - Protocolo – Cooperativa Mondim + Social – Centro 

Comunitário de Solidariedade Social, Cooperativa de Interesse Publico 

e Responsabilidade Limitada. ---------------------------------------------------- 

Pela Senhora Vice Presidente da Câmara foi presente uma proposta 

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

“À semelhança da parceria que vem sendo desenvolvida entre a 

Cooperativa Mondim + Social e a Câmara Municipal nos últimos cinco anos, 

com resultados positivos, no sentido da disponibilização dos recursos 

humanos para a garantia das Atividades de Enriquecimento Curricular, Escola 

de Música e Centro Desportivo Municipais e Componente de Apoio à 



Família, trazemos a proposta de celebração de um novo Protocolo com aquela 

entidade. ------------------------------------------------------------------------------------- 

De acordo com o Protocolo a celebrar cumpre à Cooperativa 

disponibilizar os recursos humanos necessários e suficientes à prossecução de 

todas aquelas atividades; por sua vez o Município ficava obrigado à 

transferência anual de € 167 530 (Cento e Sessenta e Sete Mil Quinhentos e 

Tinta Euros). ------------------------------------------------------------------------------- 

Este Protocolo terá validade até 31 de Agosto de 2013. -------------------- 

Assim, ao abrigo do disposto no nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 

18 de Setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, proponho a celebração de um Protocolo com a Cooperativa 

Mondim + Social, nos termos constantes da minuta em anexo, bem como, 

caso mereça o V/ acolhimento seja dada autorização ao Senhor Presidente 

para o subscrever.” ------------------------------------------------------------------------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade, aprovar a 

proposta apresentada e a minuta do protocolo em anexo, a outorgar com a 

Cooperativa Mondim + Social – Centro Comunitário de Solidariedade Social, 

Cooperativa de Interesse Publico e Responsabilidade Limitada e conceder 

poderes ao Senhor residente da Câmara para o subscrever. ------------------------ 

6º - Ação social escolar, manuais escolares, material didático, 

serviço de refeições e componente de apoio à família – educação pré-

escolar e 1º ciclo do ensino básico – ano letivo 2012/2013. ---------------- 

Pela Senhora Vice Presidente da Câmara foi presente uma proposta 

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

“Nos termos da al. l do nº 1 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com 

as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à 

Câmara Municipal “ apoiar ou comparticipar no apoio à ação social escolar e 

às atividades complementares”. --------------------------------------------------------- 



Assim, aprovados que foram, na reunião de Câmara de 29 de Agosto de 

2012, os escalões das crianças e alunos que irão frequentar os Jardim-de-

Infância e Escolas EB 1 do concelho no próximo ano letivo, proponho que 

sejam atribuídos os manuais escolares e material escolar, sejam fornecidas 

refeições e seja providenciada a componente de apoio à família no ano letivo 

2012/2013. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Os manuais e material escolar serão atribuídos mediante a entrega de 

vale aos Encarregados de Educação para fazerem a aquisição nas papelarias 

do concelho, de acordo com o respetivo escalão. Assim, aos alunos serão 

atribuídos, para manuais, os seguintes valores, em função de ano e escalão: 1º 

ano escalão A 38.41, B 19.21; 2º ano, A 39.56, B 19.78; 3º ano, A 52.61, B 

26.31; 4º ano, A 46.38, B 23.19. Para material escolar serão atribuídos os 

valores de, escalão A 13 e escalão B 6.50, independentemente dos anos de 

escolaridade. À despesa associada à presente proposta correspondem os 

compromissos números 950/2012 e 951/2012. ------------------------------------- 

O serviço de Refeições será providenciado também de acordo com o 

escalão, sendo que os alunos com escalão C pagarão € 1,46/dia; os do escalão 

B pagarão € 0,73/dia, sendo gratuito para os alunos do escalão A. --------------- 

A Componente de Apoio à Família significará a organização dos 

recursos humanos existentes, pessoal não docente e técnicos especializados, 

de modo a que a escola esteja aberta às 8:00H e encerre apenas às 19:00H, de 

forma a auxiliar as famílias que não têm resposta para os filhos nesses 

horários.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade, aprovar a 

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

7º - Atribuição de subsídio de transporte aos alunos do ensino 

secundário, ou equivalente, que frequentem cursos fora do concelho. --- 

Pela Senhora Vice Presidente da Câmara foi presente uma proposta 

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



No sentido de incentivar os alunos do concelho a prosseguirem os 

estudos além do 3º ciclo do ensino básico, e também de tratar de modo igual 

os alunos do ensino secundário ou equivalente que frequentam escolas fora do 

concelho, porque o curso que escolheram não é lecionado na única escola 

secundária do concelho, julgo importante que se continue a atribuir um 

subsídio de transporte – pagamento de 50% do valor despendido – a esses 

estudantes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Esta medida e o modo de acesso ao subsídio estão devidamente 

regulamentadas no Regulamento de Atribuição de Subsídios de Transporte 

para Alunos que frequentam Estabelecimentos de Ensino fora do Concelho, 

criado há alguns anos e posteriormente aperfeiçoado. ------------------------------ 

Assim, ao abrigo do disposto proponho a atribuição de um subsídio de 

transporte de 50% sobre o montante comprovadamente despendido, 

destinado aos alunos que frequentam estabelecimentos de ensino fora do 

concelho de Mondim de Basto.” -------------------------------------------------------- 

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

favor, aprovar a proposta apresentada. ------------------------------------------------ 

Absteve-se o Senhor Vereador Manuel Mota de Oliveira que declarou: 

“Abstenho-me porque acho que o financiamento deste transporte deve reger-

se pelos mesmos critérios da ação social escolar, ou seja, ser financiado em 

função dos escalões e não pela atribuição de uma percentagem “cega” de 50 

% do custo de transporte. ---------------------------------------------------------------- 

8º Dia internacional do Idoso. -------------------------------------------- 

Pela Senhora Vice Presidente da Câmara foi presente uma proposta 

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

“Comemora-se no dia 1 de Outubro o Dia Internacional do Idoso. ----- 

Faz parte do Plano de Ação aprovado por todos os parceiros, no 

âmbito da Rede Social, marcar esta data com uma atividade que envolva a 

população idosa do concelho. ----------------------------------------------------------- 



Alguns participantes no passeio de 2011 já contactaram os N/ Serviços 

a questionar sobre comemoração semelhante em 2012. ---------------------------- 

Assim, foi delineada a seguinte atividade que trago agora à V/ 

consideração: ------------------------------------------------------------------------------- 

• Passeio até Lamego, em transporte garantido pelo Município; 

• Celebração da Eucaristia no Santuário da Nossa Senhora dos 

Remédios, pelo Senhor Padre Manuel Machado, o qual já 

demonstrou a sua disponibilidade; ------------------------------------- 

• Regresso pelo Douro para visita rápida. ------------------------------- 

Sendo o dia 1 de Outubro uma segunda-feira, a atividade deveria ser 

levada a cabo no dia 30 de Setembro. -------------------------------------------------- 

Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do artº 

64º nº 4 al. b) da Lei 169/99 de 11 de Setembro, com a redação que lhe foi 

dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro aprove a realização da iniciativa – 

Dia Internacional do Idoso – a realizar no dia 30 de Setembro de 2012 nos 

termos apresentados.” -------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade, aprovar a 

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

9º - Atribuição de lugares no recinto da feira. -------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Encontram-se na minha posse dois requerimentos a solicitar a 

atribuição de lugares no recinto da feira, com efeitos ao dia 1 de outubro de 

2012, nomeadamente: --------------------------------------------------------------------- 

• André Filipe Moreira Saraiva – lugar nº 4; ---------------------------- 

• Verónica – lugar nº 96; --------------------------------------------------- 

Assim, considerando a disponibilidade dos lugares solicitados e a 

correta instrução dos requerimentos, proponho o deferimento da pretensão 

dos requerentes.” -------------------------------------------------------------------------- 



Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade, aprovar a 

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

10º - Listagem de contratos / requisições, dos meses de julho e 

agosto. --------------------------------------------------------------------------------- 

 Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma informação escrita 

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

“Conforme deliberação do executivo Camarário, tomada em reunião de 

28 de Maio de 2012, segue em anexo informação, subscrita pela Chefe de 

Divisão da DAF, com a listagem dos contratos/requisições, celebrados nos 

meses de Julho e Agosto, do corrente ano, ao abrigo de autorização genérica 

de dispensa de parecer prévio.” ---------------------------------------------------------  

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade, tomar 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

11º - Informação – Pronuncia da Comunidade Intermunicipal do 

Ave – Mapa Judiciário. ------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente a Pronuncia da 

Comunidade Intermunicipal do Ave relativa ao novo Mapa Judiciário. ---------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade, tomar 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Obras da regeneração – pequenos defeitos. -------------------- 

Pelo Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro foi usada a 

palavra para denunciar alguns defeitos nas obras da regeneração urbana, 

nomeadamente o mau estado em que se encontram os relvados, o que na 

opinião do Senhor Vereador, deverá levar a Câmara a não rececionar a obra, 

bem como, outros pequenos defeitos, tipo pedras partidas ou fora do sítio, 

entre outros, estes, de fácil resolução, pelo que, solicitou a atenção do Senhor 

Presidente da Câmara para a necessidade de correção dos defeitos supra 

denunciados. -------------------------------------------------------------------------------- 



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

Município já tinha uma relação desses pequenos defeitos e que da parte da 

tarde iria reunir com o empreiteiro para lhe comunicar os defeitos 

identificados e solicitar a imediata correção dos mesmos. -------------------------- 

• Parceria com a UTAD para elaboração de projeto para as 

Fisgas de Ermelo. ---------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Vereador Manuel Mota de Oliveira foi solicitada 

informação, relativamente ao anúncio da intenção de o Município celebrar 

uma parceria com a UTAD, para elaboração de um estudo para as Fisgas de 

Ermelo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento de que 

efetivamente há essa intenção, mas neste momento ainda não havia nada em 

concreto, até porque, há a questão do financiamento que importa acautelar e 

neste momento o QREN está praticamente parado. -------------------------------- 

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

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

deu por encerrada a presente reunião às onze 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. ------------------ 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 


