
ATA DA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE 

BASTO, REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2013. -------------- 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, pelas 

dez horas, na sequência da determinação proferida pelo Senhor Presidente da 

Câmara, após a auscultação dos Senhores Vereadores, que adiou a presente 

reunião, inicialmente agendada para o dia 28 de janeiro de 2013, 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 o Secretário do GAP, a Chefe 

da DAF, o Chefe da DACT, o Arq.º Rui Bastos 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 30 de janeiro de 2013. ------ 

Foi presente o resumo diário da tesouraria, do dia 30 de janeiro de 

2013, que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 928 

563.08 e não orçamentais de € 495 026.23. -------------------------------------------- 

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

2º - Ratificação de despachos de aprovação de alterações ao 

projeto de “Qualificação de Espaços Públicos da Vila de Mondim de 

Basto”. -------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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



“Por deliberação de 12 de abril de 2010 a Câmara Municipal aprovou os 

projetos da “Regeneração Urbana do Núcleo Histórico e da Vila de Mondim 

de Basto”, onde se inclui o projeto de “Qualificação de Espaços Públicos da 

Vila de Mondim de Basto”. -------------------------------------------------------------- 

Tal aprovação foi efetuada pela Câmara, ao abrigo do artº 64º nº 1 al. q) 

da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Por deliberação da Câmara Municipal de 13 de Agosto de 2010, foi 

determinada a abertura de um concurso público para a adjudicação da 

empreitada “Qualificação de Espaços Públicos da Vila de Mondim de Basto”. 

Corrido o procedimento pré-contratual, a Câmara Municipal, por 

deliberação de 17 de fevereiro de 2011, 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, adjudicou a empreitada “Qualificação 

de Espaços Públicos da Vila de Mondim de Basto” ao concorrente “Higino 

Pinheiro S.A.”, pelo valor de € 1 239 535.42, e com um prazo de execução de 

14 meses. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ora sucede que, ao longo da empreitada, por razões várias, entre as 

quais a execução na área da obra da regeneração urbana de outras 

empreitadas, nomeadamente: Nó do Valinho; Recolha dos Resíduos Sólidos 

Urbanos e Plano de Soluções Integradas de Acessibilidade, bem como, para 

correção de erros de cartografia, identificados aquando da execução do 

projeto no terreno, foram-me apresentadas algumas propostas de alteração, 

nomeadamente: ---------------------------------------------------------------------------- 

 Em 23 de junho de 2011 – Proposta alteração ao projeto na área da 

Rua Comendador Alfredo Álvares de carvalho e Escola EB/2/3/S; ---- 



 Em 31 de outubro de 2011– Proposta alteração ao projeto na área da 

Av. Dr. Augusto de Brito; Largo Jardim 9 de Abril e Rua José maria de 

Alpoim. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Em 30 de março de 2012 – Proposta alteração ao projeto na área da 

Av. da Igreja; Rua da Veiga e Revisão da delimitação exterior da área de 

intervenção. ------------------------------------------------------------------------- 

Esclareço que todas as alterações supra descritas foram sustentadas em 

informações da fiscalização, acompanhadas de preços propostos pelo 

empreiteiro em conformidade com os preços unitários da proposta 

adjudicada. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Mais esclareço que todas as propostas de alteração supras descritas se 

encontravam acompanhadas de informações no sentido da oportunidade da 

alteração e da garantia que a aprovação das mesmas não importava um 

aumento do custo final de empreitada. ------------------------------------------------ 

Ora sucede que, aquando da apresentação das propostas de alterações 

estava convicto de que a competência para aprovação das mesmas era do 

Presidente da Câmara, motivo pelo qual, conforme documentos em anexo, as 

aprovei. -------------------------------------------------------------------------------------- 

No entanto, atentos os valores base da empreitada, nos termos das 

disposições combinadas dos artigos 64º nº 1 al. q) da da Lei n.º 169/99 de 18 

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

Janeiro; e art. 18º n.º 1 al. a) do Dec. Lei 197/99 de 8 de Junho, por referência 

do artº 14º nº 1 al. a) do Dec. Lei 18/2008 de 28 de Janeiro, a competência 

para aprovar alterações ao projeto e respetivas implicações na quantificação 

dos trabalhos contratados ao empreiteiro é da Câmara Municipal, pelo que, 

estão as aprovações inquinadas com um vicio de competência orgânica, cuja 

sanação, ao abrigo do artº 137º nº 3 e nº 4 do Código de Procedimento 

Administrativo, poderá ser efetuada através da ratificação pela Câmara 

Municipal dos atos proferidos, nomeadamente: -------------------------------------- 



 Ratificação do Despacho de aprovação proferido em 23 de junho de 

2011 que determinou a alteração ao projeto na área da Rua 

Comendador Alfredo Álvares de Carvalho e Escola EB/2/3/S e a 

quantificação dos trabalhos contratados ao empreiteiro; ------------------- 

 Ratificação do Despacho de aprovação proferido em 31 de outubro de 

2011 que determinou a alteração ao projeto na área da Av. Dr. Augusto 

de Brito; Largo Jardim 9 de Abril e Rua José maria de Alpoim e a 

quantificação dos trabalhos contratados ao empreiteiro; ------------------- 

 Ratificação do Despacho de aprovação de 30 de março de 2012 que 

determinou a alteração ao projeto na área da Av. da Igreja; Rua da 

Veiga e Revisão da delimitação exterior da área de intervenção e a 

quantificação dos trabalhos contratados ao empreiteiro. ------------------- 

Nestes termos, proponho à Câmara Municipal a ratificação das decisões 

proferidas, e assim, a sanação dos vícios de incompetência orgânica de que 

enfermam.” --------------------------------------------------------------------------------- 

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

favor e com o voto de qualidade do Senhor Presidente da Câmara, aprovar a 

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

Absteve-se na presente votação o Senhor Vereador Eng.º Francisco 

Gomes Ribeiro. ---------------------------------------------------------------------------- 

Votaram contra os Senhores Vereadores Eng.º Lúcio Machado e 

Manuel Mota de Oliveira que declararam: “Consideramos que do ponto de 

vista politico, esta ratificação é um atropelo das competências para as quais o 

executivo está mandatado, o que consideramos grave. Genericamente somos 

contra as ratificações e, neste caso em particular, este assunto deveria ter a 

envolvência de todos os elementos da Câmara.” ------------------------------------- 

3º - Relatório Semestral  de Acompanhamento do Plano de 

Saneamento Financeiro. ----------------------------------------------------------- 



Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“No âmbito do Plano de Saneamento Financeiro, está o Município 

obrigado, por força da alínea c) do nº4 do Art. 40º da Lei 2/2007 de 15 de 

Janeiro, apresentar relatórios semestrais sobre a execução do plano financeiro 

elaborado que permitiu a contratação de um empréstimo de médio e longo 

prazo para consolidação de passivos financeiros. ------------------------------------ 

Por tal motivo, ordenei a elaboração do dito relatório que segue em 

anexo, referente ao semestre de 1 de julho a 31 de dezembro de 2012. ---------- 

Assim, proponho a apreciação e aprovação do Relatório Semestral  de 

Acompanhamento do Plano de Saneamento Financeiro, constante do anexo à 

presente e da qual faz parte integrante, para que seja submetido à Assembleia 

Municipal para apreciação.” -------------------------------------------------------------- 

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 Lúcio 

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

4º - Cedência gratuita pelo período de 50 anos da Escola Primária 

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

Pelo Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro foi apresentada 

uma proposta escrita com o seguinte teor: -------------------------------------------- 

“Tendo conhecimento da intenção da Associação Social, Cultural e 

Recreativa da Freguesia de Ermelo em colaboração com a Junta de Freguesia 

e Conselho Diretivo de Compartes de Ermelo, em pretender instalar na sede 

da freguesia um Centro de Dia com a valência de apoio domiciliário, tendo já 

encetado dialogo com o Instituto da Segurança Social no sentido de obter 

financiamento e acordos de funcionamento para a instalação de uma unidade 

de apoio social, manifestei desde logo aos dirigentes desta associação a minha 



disponibilidade para ajudar no que estivesse ao meu alcance, no sentido de 

tornar este projeto possível. -------------------------------------------------------------- 

Na minha opinião esta iniciativa é particularmente pertinente nesta 

freguesia, já que é provavelmente a freguesia do concelho com maior número 

de população sénior e também com níveis elevados de carência económica, 

sem cobertura de serviço na valência de centro de dia e de reduzida oferta na 

valência de apoio domiciliário. ---------------------------------------------------------- 

Mas, para a concretização deste projeto é necessário a existência de um 

local apropriado e, preferencialmente com instalações existentes de modo a 

diminuir o investimento necessário. É neste contextos que as instalações da 

Escola Primária de Ermelo se enquadram, quer pela dimensão do edifício e 

logradouro, quer pela sua localização na sede da freguesia, central em relação 

aos demais locais a prestar serviço de apoio social. ---------------------------------- 

Nestes termos, proponho a cedência a titulo gratuito das instalações da 

Escola Primária de Ermelo à Associação Social, Cultura e Recreativa da 

Freguesia de Ermelo, pelo período de 50 anos, para aí instalar um Centro de 

Dia, com a valência de apoio domiciliário, sendo vedada a utilização para 

outro fim que não o proposto sem o prévio consentimento desta Câmara.” ---  

Após a apresentação, por parte do Senhor Vereador Eng.º Francisco 

Gomes Ribeiro, pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada uma 

proposta complementar com o seguinte teor: ---------------------------------------- 

“Perante a proposta apresentada pelo Senhor Vereador Eng.º Francisco 

Gomes Ribeiro para cedência gratuita, pelo período de 50 anos, da Escola 

Primária de Ermelo à Associação Social, Cultural e Recreativa da Freguesia de 

Ermelo, cumpre, antes de mais, esclarecer o seguinte: ------------------------------ 

 Por deliberação de 27 de fevereiro de 2012 a Câmara Municipal, das 

três salas da Escola Primária de Ermelo cedeu uma à Associação 

Social, Cultural e Recreativa de Ermelo e outra à Associação Social, 

Cultural e Recreativa de S. Vicente da Freguesia de Ermelo. ---------- 



 Atualmente, ambas as associações estão a utilizar as salas que lhes 

foram cedidas. ------------------------------------------------------------------ 

 De igual modo, também a Câmara Municipal está na presente data a 

usar a terceira sala como Jardim de Infância de Ermelo. --------------- 

 Porque a pretensão da Associação Social, Cultural e Recreativa de 

Ermelo, muito antes da apresentação da proposta pelo Senhor 

Vereador, me foi transmitida por aquela Associação e porque esta 

pretensão punha em causa a disponibilidade de instalações para a 

Associação Social, Cultural e Recreativa de S. Vicente da Freguesia 

de Ermelo, procurei um acordo entre todas as partes, tendo em vista 

garantir instalações a esta ultima associação após a entrega da Escola 

Primaria de Ermelo à Associação Social, Cultural e Recreativa de 

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

 No entanto, não foi possível tal acordo. ----------------------------------- 

Assim, e considerando: ----------------------------------------------------------- 

 A deliberação da Câmara Municipal de 27 de fevereiro de 2012 a 

Câmara Municipal; ------------------------------------------------------------ 

 Que a Câmara Municipal tem nesta data em funcionamento, numa 

das salas da Escola Primária de Ermelo, o Jardim de Infância; -------- 

 Que a Associação Social, Cultural e Recreativa de S. Vicente da 

Freguesia de Ermelo, em caso de cedência da Escola Primária de 

Ermelo à Associação Social, Cultural e Recreativa de Ermelo, não 

disporá de instalações para a sua sede e para desenvolver as suas 

atividades; ----------------------------------------------------------------------- 

 Que a Associação Social, Cultural e Recreativa de Ermelo, muito 

embora necessite de garantir a cedência daquela escola antes de 

apresentar a candidatura do Centro de Dia ao Instituto da Segurança 

Social, só necessitará da entrega da mesma após a aprovação da 

candidatura, para o início das obras. --------------------------------------- 



Proponho que, em aditamento à proposta apresentada pelo Senhor 

Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro, a Câmara Municipal, sem prejuízo 

de outorgar já o protocolo de cedência, estipule no mesmo que a entrega 

efetiva da Escola só ocorrerá aquando do início das obras e estejam 

verificados os seguintes pressupostos: ------------------------------------------------- 

 Se encontre emitida a licença de construção; ----------------------------- 

 Esteja garantido o encerramento do Jardim de Infância de Ermelo; - 

 Esteja assegurado o protocolo entre a Associação Social, Cultural e 

Recreativa de Ermelo e o Instituto da Segurança Social de forma a 

garantir a concretização do fim que justifica a cedência do edifício. -- 

Mais proponho que a Câmara Municipal, após a entrega efetiva da 

Escola Primária de Ermelo à Associação Social, Cultural e Recreativa de 

Ermelo, desde já se comprometa a diligenciar pela disponibilização, de outras 

instalações à Associação Social, Cultural e Recreativa de S. Vicente da 

Freguesia de Ermelo, de forma a garantir um tratamento, em condições de 

igualdade, das duas associações existentes na freguesia de Ermelo.” ------------- 

Após a apresentação das duas propostas, considerando o carater 

complementar da proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara e a 

compatibilidade com a proposta apresentada pelo Senhor Vereador Eng.º 

Francisco Gomes Ribeiro, foram as duas propostas votadas em conjunto, e 

aprovadas com três votos a favor e deliberado conceder poderes ao Senhor 

Presidente da Câmara para elaborar e outorgar com a Associação Social, 

Cultural e Recreativa de Ermelo, o protocolo de cedência, nos termos supra 

descritos, em especial que a entrega efetiva da Escola só ocorrerá aquando do 

início das obras e estejam verificados os seguintes pressupostos: ----------------- 

 Se encontre emitida a licença de construção; ----------------------------- 

 Esteja garantido o encerramento, neste ano letivo, do Jardim de 

Infância de Ermelo; --------------------------------------------------------- 



 Esteja assegurado o protocolo entre a Associação Social, Cultural e 

Recreativa de Ermelo e o Instituto da Segurança Social de forma a 

garantir a concretização do fim que justifica a cedência do edifício. -- 

Abstiveram-se na presente votação o Senhor Presidente da Câmara e a 

Senhora Vereadora Prof. Teresa de Jesus Tuna Rabiço da Costa que 

declararam: “Concordamos com as propostas e com os fins a que se destinam. 

No entanto, entendemos não estarem acautelados os princípios de equidade 

com as duas associações existentes na freguesia de Ermelo.” ---------------------- 

5º - Retificação dos Critérios de atribuição de apoios aos Clubes e 

Associações Desportivas do concelho e adiantamento de transferências.  

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Por lapso de escrita, na proposta apresentada na última reunião de 

Câmara, não foram corretamente apresentados os critérios relativos ao 

Programa de apoio ao desporto de rendimento: formação desportiva. ----------  

Assim, coloco à consideração de V. Exªs a correção, mas transcrevo a 

tabela completa para melhor compreensão sistemática, assinalando a negrito a 

alteração: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 5 Pontos por cada atleta inscrito na respetiva equipa de formação, à 

data do termo para apresentação de candidaturas; --------------------------- 

 5 Pontos por cada atleta inscrito, se beneficiar de acompanhamento 

médico contratualizado à data do termo para apresentação de 

candidaturas (mediante apresentação de cópia de contrato ou outra 

prova da existência de acompanhamento médico); -------------------------- 

  5; 4; 3; 2 ou 1 pontos por cada atleta se o treinador inscrito para o 

escalão estiver habilitado com, respetivamente, nível IV; III; II, I ou 

nenhum; ----------------------------------------------------------------------------- 

 5 Pontos por cada atleta, se o treinador inscrito for titular de habilitação 

académica igual ou superior a licenciatura na área do Desporto. ---------- 



 5 Pontos por cada atleta, por treino (nº de treinos semanais. -------------- 

 Majoração até 45% por participação em campeonato da respetiva 

associação ou federação, repartidos da seguinte forma: -------------------- 

- 15% pela participação; -------------------------------------------------- 

- 15% se assegurado o transporte para os jogos, quando 

realizados fora; --------------------------------------------------------------------- 

- 15% se assegurado o reforço alimentar, quando os jogos se 

realizam fora: ----------------------------------------------------------------------- 

 Majoração de 15%, se houver lugar a reforço energético nos treinos; --- 

 Majoração de 15%, se for assegurado transporte entre o local dos 

treinos e a residência dos atletas; ----------------------------------------------- 

 Majoração de 15%, se for assegurado o Kit de jogo (equipamento 

necessário à prática da modalidade); ------------------------------------------- 

Esclareço que, até à presente data ainda não deu entrada nos N/ 

Serviços qualquer candidatura, pelo que desta alteração não resulta nenhum 

prejuízo para os potenciais candidatos. ------------------------------------------------ 

Assim, proponho a aprovação do aditamento do critério supra referido, 

bem como seja prorrogado o prazo para a apresentação das candidaturas até 

ao dia 8 de fevereiro.” --------------------------------------------------------------------- 

Após a apresentação da proposta pelo Senhor Presidente da Câmara foi 

acrescentado que na deliberação proferida em 14 de janeiro de 2013 foi 

determinada a transferência antecipada de verbas aos clubes e associações 

desportivas, tendo por base o valor antecipado também em 2012, quando na 

verdade o que se pretendia dizer era que à semelhança do que sucedeu em 

2012, fosse antecipada uma verba de 1/12 do subsídio atribuído em 2012. ----- 

Após a discussão da proposta, pelo Senhor Vereador Eng.º Lúcio 

Machado foi dito que por motivo de eventual conflito de interesse se iria 

ausentar da reunião durante a votação, o que sucedeu. ----------------------------- 



Colocada em votação, foi a proposta apresentada aprovada por maioria, 

com dois votos a favor, e, à semelhança do que sucedeu em 2012, antecipar às 

associações que apresentem candidatura, uma verba de 1/12 do subsídio que 

lhes foi atribuído em 2012. --------------------------------------------------------------- 

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

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

Após a votação regressou à reunião o Senhor Vereador Eng.º Lúcio 

Machado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

6º - Apoio – Atividade Yoga. ----------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Um grupo de cidadãs, representadas pela Professora Madalena 

Ferreira Rodrigues Moura, solicitaram à Câmara uma sala do Centro Escolar 

para a prática do Yoga, uma vez por semana, das 17:30 às 20:00H. -------------- 

Tendo em conta que no horário solicitado já não estão em curso aulas 

no Centro Escolar, não havendo interferência com o normal funcionamento 

daquele estabelecimento de ensino; por outro lado, atendendo a que o órgão 

de gestão da escola não vê inconveniente nesta cedência; por último, 

considerando que o robusto investimento no Centro Escolar deve estar ao 

serviço da comunidade, proponho a V. Exªs a aprovação da cedência de uma 

sala do Centro escolar para a prática do Yoga, bem como sejam concedidos 

poderes ao Presidente da Câmara para outorgar no Protocolo a celebrar.” ----- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

7º - Apoio – Atividade – Tradicional Leilão de Carnes em 

Travassos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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



“A Comissão de Festas de Travassos, freguesia do Bilhó, representados 

pelo Professor Gaspar, dirigiram-se à Câmara a solicitar o apoio para a 

realização de uma atividade, cujo ponto alto é um leilão de carnes, a realizar 

no dia 3 de Fevereiro durante todo o dia, no Lugar de Travassos. ---------------- 

O apoio solicitado traduz-se na conceção do cartaz, divulgação do 

evento através dos canais próprios da autarquia, animação e apoio logístico. O 

apoio para a animação acarretará uma despesa de € 100 (cem euros). ------------   

Assim, nos termos da al. b) do nº 4 da 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 do apoio a esta atividade de nos termos supra 

expostos.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

8º - Ação Social Escolar – Alteração de escalão. ----------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Nos termos do artigo 64º nº 1 al.l) da Lei nº 169/99, de 18 de 

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

janeiro, proponho a alteração do escalão de acordo com informação da 

Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto.” -------------------------- 

 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

9º - Gestão de lugares no recinto da Feira. ----------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“No final do ano de 2012 ordenei a notificação de todos os feirantes 

que se encontravam com pagamentos em falta para procederem à sua 

regularização. ------------------------------------------------------------------------------- 



Como é natural nestas situações a maioria procedeu à regularização. ---- 

No entanto, houve alguns feirantes que desistiram, e um caso, até 

faleceu, mas não formalizaram a desistência, pelo que, para se proceder à 

retirada do lugar, só invocando-se a falta de pagamento. --------------------------- 

Assim, proponho que a Câmara Municipal, com base na falta de 

pagamento, delibere extinguir a concessão dos seguintes lugares: ---------------- 

 Lugar nº 8 atribuído a Agostinho Rodrigues Martins; ------------------ 

 Lugar nº 9 atribuído a Alder Augusto de Matos Moreira; -------------- 

 Lugar nº 12 atribuído a Carolina Barros; ---------------------------------- 

 Lugar nº16 atribuído a Francisco Xavier Pereira Mendes; ------------- 

 Lugar nº 20 atribuído a Maria Isaura Maia Pinto; ------------------------ 

 Lugar nº 21 atribuído a Adriano António Coelho da Silva; ------------ 

 Lugar nº 32 atribuído a José Adelino Morais Silva; ---------------------- 

 Lugar nº 35 atribuído a Carlos Teixeira da Fonseca; -------------------- 

 Lugar nº 67 atribuído a Arlindo Rodrigues; ------------------------------- 

 Lugar nº 83 atribuído a Rosa Carvalho; ----------------------------------- 

 Lugar nº 95 atribuído a Marcos José Garcês Leal; ----------------------- 

 Lugar nº 112 atribuído a José Paulo Magalhães Nogueira; ------------- 

Por sua vez, Carlos da Silva Moreira tem atribuído o lugar nº 73, no 

entanto, muito embora estejam a ser pagos os trimestres, este feirante, no ano 

de 2012, não compareceu a mais de seis feiras, pelo que, nos termos do artº 7º 

nº 6 do Regulamento Municipal de Atribuição e Manutenção de Lugares no 

Recinto da Feira da Vila de Mondim de Basto deverá ser-lhe retirado o lugar, 

o que proponho. --------------------------------------------------------------------------- 

Também no âmbito da gestão de lugares no recinto da feira, veio a 

feirante Eva de Jesus Sousa Lourenço solicitar a transferência do seu lugar 

para o nome de Sofia Luísa Garcês Leal, que vive em união de facto com o 

filho da requerente, que trabalhou em conjunto com esta, mas que agora 



separaram a atividade e é Sofia Luísa Garcês Leal que se vai manter neste 

lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Após o pedido de transferência, a mesma Eva de Jesus Sousa Lourenço 

solicitou para si o lugar nº 111. ---------------------------------------------------------- 

Assim, dadas as ligações familiares existentes entre ambas e o facto de 

terem exercício atividade em conjunto na feira de Mondim de Basto, 

proponho que a Câmara Municipal delibere autorizar a transferência de lugar, 

bem como, atribuía o lugar requerido. ------------------------------------------------- 

Em relação a pedido de lugares, vieram também Nelson Manuel 

Campos da Costa solicitar o lugar nº 1; Ludgero Silva Pinto solicita o lugar nº 

3 e Maria José Ferreira Ribeiro Rocha solicita o lugar nº 96, pelo que, atenta a 

disponibilidade dos lugares requeridos, proponho o deferimento da pretensão 

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

 Por fim, considerando os lugares que agora vão ficar vagos podem ter 

interesse para feirantes que estejam na feira, proponho que a Câmara 

Municipal delibere realizar uma sessão de atribuição de lugares para o dia 22 

de fevereiro de 2013 pelas 16.00 horas. ------------------------------------------------ 

 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

10º - Informação de contratos outorgados ao abrigo da 

autorização genérica de dispensa de parecer prévio - mês de dezembro 

de 2012.  ------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma informação 

com o mapa das receitas arrecadas no âmbito do licenciamento de obras 

particulares, cuja competência se encontra delegada, referente ao mês de 

dezembro de 2012. ------------------------------------------------------------------------ 

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

 Intervenção do Senhor Vereador Manuel Mota. ------------------- 



Pelo Senhor Vereador Manuel Mota de Oliveira foi solicitada a palavra 

para alertar a Câmara Municipal para o facto de no lugar dos Carvalhos, o 

atual aqueduto não dá saída ao caudal de água que ali surge em situações de 

cheia, o que prejudica as bermas e a água passa por cima da estrada, bem 

como, infiltrando-se também por baixo do piso da mesma, pondo em causa a 

estabilidade, pelo que, solicitou a atenção do Senhor Presidente da Câmara 

para a urgente necessidade de resolução desta situação. ---------------------------- 

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

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

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