
ATA DA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, 

REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013. ------------------------------ 

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, pelas dez 

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 e Eng.º Francisco Gomes Ribeiro 

e Manuel Mota de Oliveira. -------------------------------------------------------------- 

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

Encontravam-se presentes nesta reunião o Secretário do GAP e José 

António Rodrigues Gonçalves, Técnico Superior – Consultor Jurista, 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 da Câmara foi comunicado que o Senhor 

Vereador Eng.º Lúcio Machado se encontrava impossibilitado de comparecer 

à presente reunião, pelo que propôs à Câmara Municipal a justificação da falta 

daquele Vereador. ------------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade justificar a falta 

do Senhor Vereador Eng.º Lúcio Machado. ------------------------------------------ 

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 29 de abril de 2013. -------- 

Foi presente o resumo diário da tesouraria, do dia 29 de abril de 2013, 

que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 1 358 918.50 

e não orçamentais de € 493 553.15. ---------------------------------------------------- 

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



2º - Ratificação de decisão – Pronuncia sobre o projeto do Eixo 

da RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de 

Aguiar. -------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Decorreu até ao dia 22 de abril de 2013 o período de consulta pública 

sobre o Estudo de Impacto Ambiental relativo ao projeto do Eixo da RNT 

entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar que a REN 

– Rede Elétrica Nacional, SA pretende executar e que atravessa o concelho de 

Mondim de Basto. ------------------------------------------------------------------------- 

Ciente dos impactos que a execução daquele projeto pode ter na 

qualidade de vida dos cidadãos, ordenei aos serviços municipais que o 

analisassem, tendo estes concluído que o mesmo não deve merecer parecer 

favorável da nossa autarquia, uma vez que, a alternativa colocada em discussão 

pública (troço G) do Eixo da RNT ente Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e 

Vila Pouca de Aguiar, afeta profundamente e por um longo período de tempo 

a nossa população, os nossos recursos, e consequentemente a nossa 

economia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Por tais motivos, foi elaborado o parecer em anexo que foi por mim 

subscrito e remetido até dia 22 de abril de 2013 à Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P, para que o considera-se na apreciação que vai fazer ao projeto 

em causa. ------------------------------------------------------------------------------------ 

No entanto, considerando que a Assembleia Municipal tinha agendado 

para o dia 19 de abril de 2013 uma sessão ordinária e porque nesse mesmo dia 

me foi apresentado aquele parecer, havia a oportunidade de também este 

órgão se pronunciar e aprovar o parecer, conferindo-lhe assim uma outra 

“força” institucional, no uso dos poderes que me são conferidos pelo artº 68º 

nº 3 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei 5 

– A/2002 de 11 de Janeiro, em nome da Câmara Municipal apresentei à 



Assembleia Municipal a proposta em enxó, para que fosse discutida e 

aprovada a posição desfavorável do Município de Mondim de Basto em 

relação à execução do projeto supra referenciado. ----------------------------------- 

Assim, em cumprimento do ónus que me é imposto, apresento a 

decisão proferida para ratificação pela Câmara Municipal.” ------------------------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade ratificar a decisão 

proferida pelo Senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------- 

Pelo Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro foi apresentada 

a seguinte declaração de voto: “Voto favoravelmente a proposta apresentada, 

mas entendo que o Município de Mondim de Basto com a sua posição deveria 

também apresentar uma solução ao projeto, na parte em que interfere com o 

nosso concelho”. -------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Vereador Manuel Mota de Oliveira foi dito que “Voto 

favoravelmente porque dado o impacte paisagístico e patrimonial do projeto, 

começa a ficar evidente que a execução do projeto no concelho de Mondim 

de Basto não é viável. Mas, caso venha a concluir-se como viável, a Câmara 

Municipal deve participar na definição do corredor.” ------------------------------- 

3º - Cálculo de fundo disponível – aumento temporário de fundos 

disponíveis. --------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Conforme informação em anexo da Divisão Administrativa e 

Financeira, há a necessidade de reforçar temporariamente os fundos 

disponíveis, antecipando-se as receitas cuja arrecadação está prevista para os 

meses de agosto a outubro de 2013. ---------------------------------------------------- 

Tal procedimento encontra-se previsto no artº 4º da Lei 8/20012 de 21 

de fevereiro e artº 6º do Decreto Lei nº 127/200122 de 21 de junho. ----------- 



Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo daquelas 

disposições legais autorize a antecipação de fundos, tal como consta da 

informação em anexo.” ------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por maioria aprovar a proposta 

apresentada. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4º - Cessão de posição contratual no contrato de cessão de 

exploração da “Casa do Lago”. -------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontra-se na minha posse um requerimento, subscrito pelo 

cessionária do estabelecimento comercial “Casa do lago”, a solicitar 

autorização da Câmara Municipal para cedência da posição contratual de 

António José Reis Seca para “António Seca – Unipessoal L.da”. ----------------- 

Conforme consta do requerimento apresentado, desta cedência da 

posição contratual não resulta qualquer alteração material nem qualquer 

redução das garantias que a Câmara tem para a boa gestão do estabelecimento 

comercial. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Na verdade, a sociedade comercial “António Seca – Unipessoal L.da”, 

porque de uma sociedade unipessoal se trata é gerida pelo atual explorador do 

estabelecimento comercial e este transfere para a sociedade a caução que 

prestou ao Município aquando da outorgação do contrato. ------------------------ 

Nestes termos, porque não vislumbro nenhum inconveniente na 

autorização da cedência da posição contratual, proponho que a Câmara 

Municipal conceda a autorização solicitada.” ----------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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



5º - Protocolo com Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral – 

Vila Real (APPC) – transporte de utentes. ------------------------------------- 

Pela Senhora Vice-Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Como é do conhecimento de V. Exªs, a Câmara de Mondim garante 

há vários anos, diariamente, o transporte de munícipes para a CERCIFAF. 

Trata-se do transporte de utentes que não têm enquadramento na oferta 

educativa existente no concelho e que necessitam de um acompanhamento 

especial. -------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara garante ainda o transporte de dois munícipes, semanalmente, 

para o Porto, para uma instituição adequada às suas carências e necessidades, 

quer em termos de saúde, quer em termos de aprendizagem. --------------------- 

Esse transporte é gratuito para os utentes do concelho que frequentam 

as referidas instituições e realizado diretamente com os recursos camarários.  

Mais recentemente a autarquia foi contactada pela APPC de Vila Real, 

no sentido de celebrarmos um Protocolo relativo ao transporte dos utentes 

daquela instituição, que são neste momento 4. Fruto dos constrangimentos 

financeiros que assolam públicos e privados, aquela instituição pretendia saber 

da possibilidade de a autarquia assumir a realização do transporte 3 vezes por 

semana, das várias localidades para Vila Real. ---------------------------------------- 

Considerando que um dos utentes é transportado em ambulância e é a 

Junta de Freguesia de Mondim quem custeia esse transporte; a uma outra 

utente é ao Ministério da Saúde que cabe o financiamento do transporte, 

estando protocolado diretamente com a APPC, e que a Câmara não dispõe de 

recursos materiais suficientes e adequados à realização deste transporte, foi 

proposta àquela entidade a possibilidade de a Câmara conceder um apoio 

financeiro, no sentido de serem eles a continuar a realizar o transporte. -------- 

Pelo exposto, proponho a V. Exªs, a celebração de um Protocolo com a 

APPC, através do qual a Câmara se obrigará a conceder um apoio mensal de € 



50 (cinquenta euros) e a APPC caberá o transporte dos utentes 3 vezes por 

semana para as respetivas valências.” -------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada e conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara 

para redigir e outorgar o protocolo nos termos supra descritos. ------------------ 

6º - Atribuição de Apoio – Agrupamento Nacional de Escutas – 

CNE 1237. ---------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontra-se na minha posse um ofício do Agrupamento nº 1237 – 

Mondim de Basto do Corpo Nacional de Escutas apresentar o plano de 

atividades para o ano escutista 2012/2013. ------------------------------------------- 

Com a apresentação do seu plano de atividades, pretende aquele 

agrupamento a atribuição de uma comparticipação financeira do Município 

para o seu financiamento. ---------------------------------------------------------------- 

Assim, e considerando o plano de atividades apresentado e a 

disponibilidade da autarquia, proponho que a Câmara Municipal, 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, conceda um apoio no 

valor de € 1 000.00.” ---------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

7º - Apoio à realização de Campo de Treino de Danças de Salão. - 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Fomos contactados pela Besteam Events, empresa com sede no 

Luxemburgo, que se dedica à organização de eventos/competições na área da 

dança, no sentido de realizarem em Mondim um Campeonato de Danças de 

Salão entre os dias 17 e 21 de Maio. ---------------------------------------------------- 



 Solicitaram ao Município a disponibilização de um espaço adequado 

aos treinos e competições, bem como o transporte de dançarinos na chegada e 

regresso desde o Porto até Mondim e vice-versa. ------------------------------------ 

Este campo de treino trará a Mondim para competir alguns dos 

melhores pares de danças de salão da atualidade. ------------------------------------ 

A empresa está disponível para oferecer ao público aulas gratuitas de 

Zumba, nos dias 17, 19 e 20 de Maio, às 18:00h; danças latinas, às 16:00h do 

dia 19 de Maio; ainda haverá um espetáculo dirigido ao público em geral no 

dia 19 de maio à noite. ------------------------------------------------------------------ 

Pelo exposto, proponho a V. Exªs, 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, a aprovação do apoio logístico referido para a 

realização do referido evento.” ---------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

8º - Ação Social Escolar – Ano Letivo 2012/2013 – Alteração de 

escalão. -------------------------------------------------------------------------------- 

Pela Senhora Vice-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 escalonamento dos alunos constantes da 

informação em anexo da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e 

Desporto.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

9º - Outros assuntos. -------------------------------------------------------- 

o Abaixo-assinado para realização de feiras municipais ao 

Domingo. ------------------------------------------------------------- 



 Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentado, para auscultação da 

opinião dos Senhores Vereadores, um abaixo-assinado subscrito por um 

conjunto de feirantes a manifestar interesse na realização da feira do emigrante 

no segundo domingo de agosto e a feira do dia 22 de dezembro no domingo 

dia 21. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Em sede de discussão foi considerado que a feira do emigrante deverá 

ser realizada, mas em dia que o comércio tradicional esteja aberto para que 

também este possa usufruir das vantagens da realização desta iniciativa, e, 

porque no ano de 2013, o dia 15 de agosto ocorre à quinta-feira, único dia da 

semana em que não há feiras nos concelhos limítrofes a Mondim de Basto, foi 

considerado como o dia mais adequado para a realização da feira do 

emigrante. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao pedido de alteração da feira de dia 22 de dezembro, 

considerando que durante a quadra natalícia o comércio tradicional se 

encontra aberto ao domingo, é uma opção que poderá ser considerada após a 

auscultação dos comerciantes e desde que seja garantida a normal carreira de 

transporte coletivo de passageiros das freguesias do concelho até à vila de 

Mondim de Basto. ------------------------------------------------------------------------- 

o  Voto de Louvor ao Agrupamento 1237 – Mondim de Basto 

do Agrupamento Nacional de Escutas. ------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito que o Agrupamento 1237 – 

Mondim de Basto do Agrupamento Nacional de Escutas comemorou no 

passado dia 27 de abril o seu 10º aniversário. ----------------------------------------- 

Mais referiu que a constituição deste agrupamento e sua presença ativa 

na freguesia de Mondim de Basto em muito contribui para o desenvolvimento 

social do concelho, seja pelo acolhimento que faz aos jovens e a sua 

integração nas iniciativas que promove, seja pelos serviços que de forma 

desinteressada prestam à comunidade. ------------------------------------------------- 



Pelos motivos citados, o Senhor Presidente da Câmara propôs a 

admissão à ordem do dia de uma proposta para atribuição de um voto de 

louvor municipal ao Agrupamento 1237 – Mondim de Basto do Agrupamento 

Nacional de Escutas. ---------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade admitir a proposta 

apresentada e reconhecer, sob a forma de louvor municipal, as atividades 

providas pelo Agrupamento 1237 – Mondim de Basto do Agrupamento 

Nacional de Escutas nos seus dez anos de existência como de relevante 

interesse municipal para o desenvolvimento social do concelho. ----------------- 

o Apoio às atividades da Escola de Musica. ---------------------- 

Pelo Senhor Vereador Manuel Mota de Oliveira foi feita uma 

intervenção para felicitar as atividades da escola de Escola Municipal de 

Musica e reconhecer-lhe mérito e relevância para o desenvolvimento 

educacional das crianças e jovens do concelho que a frequentam. ---------------- 

Na sequência daquela intervenção, mais referiu que a Câmara 

Municipal, tal como apoia outras iniciativas, deverá também apoiar os alunos 

da Escola de Musica, sempre que realizem espetáculos para a comunidade. ---- 

Por fim, referiu ainda que a Câmara Municipal deveria criar formas de 

apoio aos alunos da Escola de Musica que revelem mérito, mas que pelas 

dificuldades económicas dos agregados familiares têm muitas vezes que a 

abandonar, ficando assim impedidos de desenvolverem competências que no 

futuro muito uteis poderão ser ao concelho de Mondim de Basto. --------------- 

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

Municipal está sempre disponível apoiar as iniciativas da escola de música e 

quanto ao apoio à sua frequência por alunos provenientes de agregados 

familiares carenciados é uma questão que está a ser estudada, nomeadamente 

possibilidade pagamento das mensalidades em função dos escalões que estão 

definidos para as escolas de ensino publico. ------------------------------------------ 

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

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 


