
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA NO DIA 25 

DE FEVEREIRO DE 2014. ------------------------------------------------------ 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, 

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: Dr.ª Raquel Rodrigues Vieira de 

Castro, em substituição do Senhor Vereador Eng.º Lúcio Manuel Alves 

Machado; Prof. Teresa de Jesus Tuna Rabiço da Costa; Dr.ª Aurora Maria 

Pereira Peixoto e Pereira e Paulo Jorge Mota da Silva. ------------------------------ 

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

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

António Rodrigues Gonçalves, Técnico Superior Consultor Jurídico do 

Quadro de Pessoal Privativo da Câmara Municipal de Mondim de Basto, que 

secretariou a presente reunião por designação do Senhor Presidente da 

Câmara, proferida ao abrigo do artº 57º nº 2 da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ABERTURA DA REUNIÃO. -------------------------------------------- 

Pelas dez horas o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Pela Senhora Dr.ª Raquel Rodrigues Vieira de Castro, na qualidade de 

cidadã imediatamente a seguir ao Senhor Vereador Eng.º Lúcio Machado na 

lista da Coligação “Juntos Pela Nossa Terra” e proposta pelo CDS/PP foi 

apresentado ao Senhor Presidente da Câmara um requerimento subscrito pelo 

Senhor Vereador Eng.º Lúcio Machado a solicitar a suspensão do mandato, 

por período inferior a 30 dias, em virtude de estar ausente do Município no 

dia 25 de fevereiro de 2014 e requerer a sua substituição, nos termos das 

disposições combinadas nos artigos 78º nº 1 e nº 2 e 79º nº 1 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, pela cidadã imediatamente a seguir na lista da Coligação 

“Juntos Pela Nossa Terra” e proposta pelo CDS/PP, ou seja, por Dr.ª Raquel 

Rodrigues Vieira de Castro. -------------------------------------------------------------- 

Perante o requerimento apresentado, foi o Senhor Vereador Eng.º 

Lúcio Machado substituído na presente reunião pela Senhora Dr.ª Raquel 

Rodrigues Vieira de Castro, cuja identificação e legitimidade já foi verificada 

na reunião da Câmara Municipal realizada a 15 de outubro de 2013. ------------- 

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 24 de fevereiro de 2014. --- 

Foi presente o resumo diário da tesouraria, do dia 24 de fevereiro de 

2014, que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 2 023 

064.44 e não orçamentais de € 493 597.75. ------------------------------------------- 

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

2º - Reequilíbrio Financeiro do Contrato de Prestação de Serviços 

de Recolha e Transporte de RSU’s e de Limpeza Urbana. ----------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Em 30 de agosto de 2011, na sequência de concurso público, o 

Município outorgou com Ecoambiente / RESUR ACE um contrato de 

prestação de serviços para recolha e transporte a destino final de resíduos 

sódios urbanos, limpeza urbana de espaços públicos e outros, no concelho de 

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

Ora sucede que em 19 de julho de 2013 a Ecoambiente / RESUR ACE 

apresentou ao Município um requerimento a solicitar a resolução do contrato, 

ou, em alternativa, o reequilíbrio financeiro do mesmo, invocando que em 

sede de execução do contrato não se estavam a verificar os pressupostos sobre 

os quais incidiu a outorgação do mesmo, ou seja, não se confirmaram as 

estimativas de recolha e dos serviços a prestar colocados no caderno de 



encargos, a partir dos quais foram apresentados os respetivos preços pelos 

concorrentes. ------------------------------------------------------------------------------- 

Tal pedido de reequilíbrio financeiro foi analisado pelos serviços em 30 

de agosto de 2013, que concluíram que efetivamente no período de vigência 

do contrato havia um desvio negativo de 19%, que naturalmente se refletia no 

valor de faturação da empresa. ---------------------------------------------------------- 

Naquela informação mais se diz que, entre as duas opções apresentadas 

pela Ecoambiente / RESUR ACE, ou seja, entre a resolução do contrato ou o 

reequilíbrio financeiro do mesmo, para o Município pode tornar-se mais 

onerosa a extinção do contrato, uma vez que, lançando-se um novo 

procedimento é espectável uma revisão de preços unitários em alta, e assim 

propuseram a solução do reequilíbrio financeiro do contrato como a mais 

adequada, com efeitos ao dia 1 de setembro de 2013. ------------------------------- 

Desta informação foi dado conhecimento à Ecoambiente / RESUR 

ACE, e iniciou-se a negociação de uma solução de reequilíbrio financeiro do 

contrato, ao abrigo ao abrigo do disposto nos artigos 311.º e seguintes do 

Código dos Contratos Públicos. -------------------------------------------------------- 

Tais negociações conduziram a nova informação dos serviços, datada 

de 18 de fevereiro de 2014, em que se propõe que o Município para garantir a 

sustentabilidade económica da prestação dos serviços, estabeleça uma garantia 

de faturação mínima da Ecoambiente / RESUR ACE correspondente a 95% 

das estimativas constantes do mapa de quantidades do caderno de encargos, 

de forma a que, sempre que, mensalmente se apure valores da prestação de 

serviço inferiores a 95% das estimativas constantes do mapa de quantidades 

do caderno de encargos, Ecoambiente / RESUR ACE emite a fatura por 

referência a este valor, devendo, tendo em conta que as quantidades propostas 

a concurso se reportam o cenário anual, no final de cada ano proceder-se a 

uma aferição dos desvios também em termos anuais, que prevalecerão sobre 



os desvios mensais, e se for o caso, dará lugar à emissão pela adjudicatária de 

notas de crédito a utilizar no período subsequente. --------------------------------- 

Desta proposta dos serviços foi notificada a Ecoambiente / RESUR 

ACE que manifestou concordância com a mesma e disponibilizou-se a incluir 

também um limite máximo para a faturação dos serviços de recolha de 

resíduos sólidos, isto é, sempre que anualmente se verifique que a recolha 

exceda em 5% as estimativas constantes do mapa de quantidades do caderno 

de encargos, a Ecoambiente / RESUR ACE emitirá a favor do Município 

uma nota de crédito dos valores faturados além daquele limite a utilizar no 

período subsequente. ---------------------------------------------------------------------- 

A aceitação da proposta por parte da Ecoambiente / RESUR ACE é 

no entanto condicionada à aceitação pelo Município de que os efeitos da 

adenda ao contrato a celebrar retroaja à data do inicio do contrato, ou, quando 

muito ao dia 1 de setembro de 2013, uma vez que, foi nesta data que o 

Município confirmou a verificação dos pressupostos que justificam o 

reequilíbrio do contro. -------------------------------------------------------------------- 

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

disposições combinadas dos artigos 33º nº 1 al. f) do Regime aprovado pela 

Lei 75/2013 de 12 de setembro; art.º 18º nº 1 al. a) do Decreto Lei 197/99 de 

8 de junho, aplicável por força do art.º 14º nº 1 al. f) do Decreto Lei 18/2008 

de 29 de janeiro e Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011 de 11 

de abril de 2011 e art.º 311º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, 

com fundamento no que supra se disse, nos requerimentos da Ecoambiente / 

RESUR ACE e nas informações dos serviços em anexo, delibere outorgar a 

adenda ao contrato de prestação de serviços para recolha e transporte a 

destino final de resíduos sódios urbanos, limpeza urbana de espaços públicos 

e outros, no concelho de Mondim de Basto, outorgado em 30 de agosto de 

2011 com a Ecoambiente / RESUR ACE.” ------------------------------------------ 



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

aprovar a proposta apresentada e outorgar a adenda ao contrato de prestação 

de serviços para recolha e transporte a destino final de resíduos sódios 

urbanos, limpeza urbana de espaços públicos e outros, no concelho de 

Mondim de Basto, outorgado em 30 de agosto de 2011 com a Ecoambiente / 

RESUR ACE e conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara para a 

subscrever. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Abstiveram-se na presente votação as Senhoras Vereadoras Dr.ª Aurora 

Peixoto e Dr.ª Raquel Vieira de Castro que declararam: “A alteração do 

contrato pode violar o direito da concorrência, pois as propostas dos outros 

concorrentes tiverem por pressuposto apenas as quantidades de recolhas 

indicadas no caderno de encargos. Sendo assim, e de modo a que o processo 

seja o mais transparente possível deveria ser realizado novo concurso publico 

com um caderno de encargos mais realista possível.” ------------------------------- 

Na sequência da declaração de voto apresentada pelo Senhor Presidente 

da Câmara foi dito que: “A proposta apresentada está devidamente justificada 

e no pressuposto de que defende os interesses do Município.” ------------------- 

3º - “Realojamento” provisório de empresa em laboração 

precária. ------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Está o Município, no âmbito da promoção da empregabilidade a 

preparar um regulamento municipal destinado à instalação de empresas no 

concelho, preferencialmente na Zona Industrial. ------------------------------------ 

Nesse regulamento, constarão medidas de incentivo ao investimento e 

proteção ao investidor no início da atividade, incentivos esses que poderão 

passar pela cedência do espaço físico para instalação da empresa/pró-

empresa, possibilidade de utilização de espaços comuns e eventualmente 



partilha de serviços administrativos, entre outros apoios em função de número 

de postos de trabalho a criar. ------------------------------------------------------------ 

Sucede que, no âmbito da prospeção de potenciais interessados, 

verificamos a laboração, numa garagem de uma casa de habitação sita em 

Ponte D’Olo, de uma confeção, com nove máquinas e cinco trabalhadoras, 

uma delas a proprietária, nomeadamente Susana Alexandra Magalhães Rocha, 

que iniciou a sua atividade em setembro de 2013, estando neste momento a 

faturar cerca de € 2 000.00 / mês. ------------------------------------------------------ 

No entanto, esta empresária tem a sua expansão de negócio 

condicionada pelas instalações que dispõe, uma vez que estas não reúnem os 

requisitos exigidos pela multinacional para quem, através de intermediários, 

labora. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Município, inteirou-se das carências desta empresaria e, dos 

elementos recolhidos, conclui-se que a principal dificuldade é de obter umas 

instalações, com cerca de 80/100 m2 (atualmente tem umas instalações com 

35 / 40 m) que disponham de casas de banho adequadas. ------------------------- 

 Segundo esta empresária, com instalações adequadas, poderia 

candidatar-se a laborar diretamente para a multinacional para a qual, através de 

intermediários, está já a laborar, e assim, além de garantir estabilidade de 

emprego e condições de trabalho às atuais funcionárias, poderá até a aumentar 

os seus quadros num prazo de 1 a dois anos. ----------------------------------------- 

O Município, analisou na Zona Industrial as instalações disponíveis 

para arrendamento, tendo encontrado umas, que, por um valor de € 200.00 

mensais satisfazem as necessidades da citada empresária. -------------------------- 

Questionada aquela empresária sobre o valor que poderia nesta fase 

suportar de renda com as instalações, foi-nos dito que o valor máximo de 

renda não poderá exceder € 100.00 / mês. -------------------------------------------- 

Neste contexto e considerando que a preparação e aprovação do 

regulamento municipal de apoio a iniciativas promotoras da empregabilidade 



ainda vai naturalmente demorar alguns meses, e pode não chegar a tempo de 

proteger esta empresária, proponho que a Câmara Municipal, no uso da 

competência para promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a 

realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse 

municipal, delibere a adoção de uma medida individual e concreta de proteção 

a esta empresária, contratualizando pelo valor de € 200.00 / mês as instalações 

de que necessita, nomeadamente o arrendamento do rés-do-chão da fração 

autónoma designada pela letra A, do art,º 2451º Urbano da Freguesia de 

Mondim, sitas na Zona Industrial, e disponibilizando-as, por uma renda de € 

100.00 / mês a Susana Alexandra Magalhães Rocha, com a condição de 

manutenção de todos os postos de trabalho que neste momento tem e, logo 

que esteja disponível aquele regulamento municipal, se candidate nos termos 

que vierem a ser definidos às iniciativas de apoio ai contempladas, sujeitando-

se a uma avaliação trimestral do cumprimento dos pressupostos que 

conduziram à aprovação desta medida e à evolução e perspetivas de negocio 

da benificiária.” ---------------------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a proposta apresentada. -------------------------------------------------------- 

Abstiveram-se na presente votação as Senhoras Vereadoras Dr.ª Aurora 

Peixoto e Dr.ª Raquel Vieira de Castro. ------------------------------------------------ 

4º - Candidatura das Fisgas de Ermelo a Património Natural da 

Humanidade. ------------------------------------------------------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

 “O Parque Natural do Alvão oferece um vasto conjunto de 

potencialidades para o nosso concelho que importa proteger, promover e 

aproveitar numa perspetiva de desenvolvimento sustentado. ---------------------- 

As Fisgas de Ermelo, valor maior da área protegida do Alvão, 

constituem um fenómeno natural de beleza única e excecional. ------------------ 



Ao longo dos últimos dois anos, na qualidade de Presidente da Câmara tenho 

referido a hipótese de candidatar as Fisgas de Ermelo à inclusão na lista da 

UNESCO”. --------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 

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

5º - Pedido de reconhecimento de interesse concelhio. -------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Conforme informação em anexo, para o desenvolvimento do processo 

de licenciamento de uma pedreira de granito ornamental, na Senhora Da 

Graça, Freguesia e concelho de Mondim de Basto, requerido por Granitos da 

Senhora da Graça, L.da, carece o mesmo do reconhecimento de interesse 

municipal pro parte do Município. ----------------------------------------------------- 

Ora, considerando o contributo que este tipo de atividade oferece à 

economia local, proponho que a Câmara Municipal, tal como proposto na 

informação em anexo, reconheça como de interesse concelhio a instalação de 

uma pedreira de granito ornamental, na Senhora Da Graça, Freguesia e 

concelho de Mondim de Basto, cujo licenciamento foi requerido por Granitos 

da Senhora da Graça, L.da.” ------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 

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

6º - Pedido de alargamento de horário. ---------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Conforme requerimento em anexo, pretende Carlos Alexandre da 

Silva Pereira, o alargamento de horário ao Sábado, até às 03.00 horas, do 

estabelecimento comercial denominado "Mar y Pedra", sito no lugar do Alto 

da Corda, freguesia e concelho de Mondim de Basto. ------------------------------ 



Considerando que nos termos do 4º nº 1 do Regulamento dos Horários 

de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Publico e da Prestação 

de Serviços de Mondim de Basto pode a Câmara Municipal alargar, a 

requerimento do interessado, os limites dos horários definidos e considerando 

a ausência de prejuízo para os moradores no local e na zona envolvente ao 

estabelecimento em causa, bem como, o contributo, para a dinâmica 

municipal noturna, proponho que a Câmara Municipal delibere autorizar, nos 

termos do citado artigo, o alargamento requerido.” --------------------------------- 

Apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 

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

7º - Alargamento de horário de bares em período festivo. ----------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Com o aproximar do Dia de Carnaval, fomos contactados pelos bares 

em atividade na vila, a solicitar um alargamento do horário de funcionamento 

até às 6.00 horas da manhã das noites de 1 para 2 de março e 3 para 4 do 

mesmo mês. -------------------------------------------------------------------------------- 

Muito embora nos termos do Regulamento dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Publico e da Prestação de 

Serviços de Mondim de Basto a competência para autorizar o alargamento de 

horários de funcionamento em períodos festivos seja da competência do 

Presidente da Câmara, entendo que este tipo de medidas deve merecer uma 

discussão ao nível de todo o executivo, e assim, deixo à consideração de 

Vossas Excelências a apreciação daquela pretensão.” ------------------------------- 

Apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer 

favorável ao alargamento de horário de funcionamento dos bares do concelho 

até às 6.00 horas da manhã das noites de 1 para 2 de março e 3 para 4 do 

mesmo mês. -------------------------------------------------------------------------------- 



8º - Celebração de Protocolo com a Associação de Atletismo de 

Vila Real. ------------------------------------------------------------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Conforme informação em anexo, há a intenção do Município 

coorganizar com a Associação de Atletismo de Vila Real a II.ª Edição do 

Grande Prémio de Montanha Senhora da Graça. ------------------------------------ 

Para o efeito, e tendo em viste regular as obrigações de ambas as partes, 

solicitei a elaboração de um protocolo, que anexo, e cuja aprovação ao abrigo 

da competência tipificada na aliena u) do n.º 1 do art.º 33º do regime jurídico 

aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro, proponho, concedendo-se ao 

Presidente da Câmara os necessários poderes para a subscrição.” ---------------- 

Apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 

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

9º - Apoio à Federação de Campismo e Montanhismo de 

Portugal. ------------------------------------------------------------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Conforme ofício em anexo, veio a Federação de Campismo e 

Montanhismo de Portugal solicitar a colaboração do Município para executar 

uma operação de limpeza do Parque de Campismo de Mondim de Basto. ----- 

Como é de todos conhecimentos, o Parque de Campismo de Mondim 

de Basto é uma infraestrutura de relevante interesse municipal, cuja boa 

apresentação em muito contribui para a imagem do concelho perante quem 

nos visita. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Assim, considerando por um lado a natureza não lucrativa da entidade 

organizadora e pelo outro a mais valia da iniciativa, proponho que a Câmara 

Municipal, ao abrigo da competência que lhe é própria tipificada na aliena u) 

do n.º 1 do art.º 33º do regime jurídico aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de 



setembro conceda um apoio à Federação de Campismo e Montanhismo de 

Portugal na execução da limpeza do Parque de Campismo de Mondim de 

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

Apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 

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

10º - Apoio ao Moto Clube da Senhora da Graça. --------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Conforme ofício em anexo, pretende o Moto Clube Senhora da Graça 

realizar no próximo dia 8 de março de 2014 um “Passeio TT de Jipes” que 

terá como finalidade angariar fundos para a aquisição de material de proteção 

individual e de uma nova viatura para a Associação dos Bombeiros 

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

Para a realização aquele evento, solicitou aquela associação um apoio 

financeiro do Município, bem como, a isenção da taxa de licenciamento da 

iniciativa. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Assim, considerando por um lado a natureza não lucrativa da entidade 

organizadora e pelo outro os fins da iniciativa, proponho que a Câmara 

Municipal, ao abrigo da competência que lhe é própria tipificada na aliena u) 

do n.º 1 do art.º 33º do regime jurídico aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de 

setembro e artº 5º nº 2 al. a) do Regulamento e Tabela de Taxas 

Administrativas, delibere deferir a pretensão do requerente.” --------------------- 

Apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 

proposta apresentada e conceder um apoio de € 300.00 à iniciativa. ------------- 

11º - Informação – Aprovação de alteração ao orçamento. ---------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma informação 

escrito onde consta a aprovação da primeira alteração orçamental no uso da 

delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara. ---  



Apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, tomar 

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

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

• Informação sobra a concessão de tolerância de ponto no 

“Dia de Carnaval”. -------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentado, para conhecimento, 

um despacho em que determinou a concessão de tolerância de ponto aos 

funcionários da autarquia no dia de Carnaval. ---------------------------------------- 

Apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, tomar 

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

• Intervenção nas vias municipais. --------------------------------- 

Pela Senhora Vereadora Dr.ª Aurora Peixoto foi solicitada a palavra, 

que lhe foi concedida pelo Senhor Presidente da Câmara e no uso da mesma 

alertou para a necessidade de intervenção em diversas vias municipais, 

nomeadamente no acesso ao Centro Escolar e junto do monumento ao 

Soldado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

fazer uma inventariação de todas as situações e, em Abril, depois da 

apresentação de contas e incluído o saldo da conta de gerência de 2013 no 

orçamento de 2014, a Câmara já iria dispor de recursos financeiros para a sua 

execução das intervenções que são necessárias. -------------------------------------- 

• Estátua da Rotunda do Tribunal. --------------------------------- 

Pela Senhora Vereadora Dr.ª Aurora Peixoto foi solicitada a palavra, 

que lhe foi concedida pelo Senhor Presidente da Câmara e no uso da mesma 

solicitou esclarecimentos sobre o que “foi feito da estátua prevista para a 

rotundo da Tribunal”. --------------------------------------------------------------------- 

Em resposta, pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito que “A estátua 

será colocada quando houver condições e oportunidade para a sua colocação.”  

INTERVENÇÃO DO PUBLICO. --------------------------------------- 



• Intervenção da munícipe Irene Meireles. ----------------------- 

Pela Munícipe Irene Meireles, residente na Vila de Mondim de Basto, 

foi solicitada a palavra, que lhe foi concedida pelo Senhor Presidente da 

Câmara e no uso da mesma solicitou informação sobre a possibilidade de 

apoio às empresas, com cedência de instalações, além da Zona Industrial, 

nomeadamente sobre a possibilidade de a Câmara arrendar o Posto de 

Turismo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Turismo neste momento estava indisponível porque estava a ser avaliada uma 

cedência temporária a uma associação. ------------------------------------------------ 

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

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

deu por encerrada a presente reunião às onze horas e quinze 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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