
ACTA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA 

NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2010. --------------------------------------- 

Aos Vinte e Nove dias do mês de Novembro do ano de Dois Mil e 

Dez, 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, Dr. António Augusto Machado 

Ferreira Brito e Eng.º Francisco Gomes Ribeiro. ------------------------------------ 

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

Encontravam-se presentes nesta reunião a funcionária Maria José 

Marquês Minhoto Borges da Silva, o Secretário do GAP e o Chefe do GJC, 

que secretariou a presente reunião, conforme despacho do Senhor Presidente 

da Câmara, proferido ao abrigo do artº 92º nº 2 da Lei 169/99 de 18 de 

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

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

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

Pelas Dez horas o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

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

• Substituição do Senhor Vereador Dr. António Augusto 

Machado Ferreira Brito. -------------------------------------------- 

Na sequência da deliberação proferida pela Câmara Municipal na 

reunião extraordinária de 24 de Novembro de 2010, que considerou 

justificado e deferiu o pedido de suspensão de mandato do Senhor Vereador 

Dr. António Augusto Machado Ferreira Brito até ao dia 8 de Novembro de 

2011, e, perante as renúncias à substituição apresentadas em 26 de Novembro 

de 2010 por Eva Maria Ramos Fernandes dos Anjos e Fernando Moisés 

Queirós Vilas Boas Saldanha, após convocação, nos termos do artº 77º nº 7 e 

76º nº 4 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada 



pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, compareceu, nesta reunião, Manuel Mário 

Mota de Oliveira, natural de Atei, Mondim de Basto, onde reside no lugar de 

Parada, filho de Joaquim Correia de Oliveira e Maria de Fátima Teixeira da 

Mota, titular do Número de Identificação Civil 09674891, a fim de substituir 

do Senhor Vereador Dr. António Augusto Machado Ferreira Brito. ------------- 

Depois de verificada a identidade, por exibição do Cartão de Cidadão, 

assumiu funções de Vereador da Câmara Municipal Manuel Mário Mota de 

Oliveira em substituição do Senhor Vereador Dr. António Augusto Machado 

Ferreira Brito, que se prevê até ao dia 8 de Novembro de 2011. ------------------ 

Após a tomada de posse, o Senhor Presidente da Câmara dirigiu-se ao 

Senhor Vereador Manuel Mário Mota de Oliveira, apresentou-lhe um voto de 

boas vindas ao executivo municipal, e, desejou-lhe um bom mandato, para 

benefício dos Mondinenses e do concelho de Mondim de Basto. ---------------- 

Justificação da falta da Senhora Vereadora Prof. Teresa de Jesus 

Tuna Rabiço da Costa. ------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dado conhecimento que a 

Senhora Vereadora Prof. Teresa de Jesus Tuna Rabiço da Costa, por motivos 

pessoais, se encontrava impossibilitada de comparecer à presente reunião. ----- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade justificar a falta 

da Senhora Vereadora. -------------------------------------------------------------------- 

1º - 6ª Alteração ao orçamento de 2010 e 4ª Alteração ao PPI. ------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Na sequência da informação da DAF, que segue em anexo, torna-se 

necessário proceder à Sexta Alteração ao Orçamento e quarta ao PPI de 2010. 

Assim, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do art. 64º nº 2 al. 

d) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 

5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprove a Sexta Alteração ao Orçamento e quarta 

ao PPI de 2010, conforme documento em anexo.” --------------------------------- 



Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a Sexta 

Alteração ao Orçamento de 2010 e quarta ao PPI, nos termos do documento 

em anexo à presente acta, da qual faz parte integrante. ----------------------------- 

2º - Cedência de Espaço para horta biológica. ------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Tenho na minha posse um ofício do Agrupamento de Escuteiros 1237 

de Mondim de Basto, que segue em anexo, a solicitar à Câmara a cedência de 

um espaço nos terrenos da Casa da Igreja para a criação de uma horta 

ecológica; solicitam ainda a utilização de um espaço na estufa grande para 

germinação ou, em alternativa, autorização para cobertura de uma estufa 

pequena em tempos utilizadas pelos cursos PIEF. ------------------------------- 

Uma vez que se trata de um objectivo a incluir no Plano de Trabalho 

para o ano escutista 2010/2011 do Nosso Corpo de Escutas, que nos parece 

interessante e de incentivar, bem como dispomos de espaço suficiente para 

poder apoiá-los no cumprimento de tal objectivo, proponho a V. Exªs, nos 

termos das als a) e.b) do nº 4 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, 

a cedência de um espaço nos terrenos da Casa da Igreja para a criação de uma 

horta ecológica, bem como a hipótese de cobertura em tempos utilizada pelos 

Cursos PIEF, ao Agrupamento 1237 de Mondim de Basto.” ------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada e ceder ao Agrupamento 1237 de Mondim de Basto um 

espaço nos terrenos da Casa da Igreja para a criação de uma horta ecológica, 

bem como, autorizar a utilização da cobertura que em tempos utilizada pelos 

Cursos PIEF. ------------------------------------------------------------------------------ 

3º - Transferência de lugar do recinto da Feira. ---------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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



“Encontra-se na minha posse, um requerimento subscrito por Emília 

Cidália Bessa Ribeiro, a solicitar a transferência de lugar no recinto da Feira 

para a sobrinha Rosana Fortunato da Costa Ribeiro. ---------------------------- 

Colhida informação junto do fiscal municipal, trata-se de uma situação 

em que a titular do lugar cessou actividade, passando a Rosana Fortunato da 

Costa Ribeiro, que já acompanhava a titular do lugar, a desenvolver por sua 

conta a respectiva actividade. ---------------------------------------------------------- 

Assim, proponho que a Câmara Municipal autorize a transferência do 

lugar requerido.” --------------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

4º - Informação sobre Atribuição de subsídios de transporte a 

alunos que frequentam cursos do ensino secundário ou equivalente fora 

do concelho no ano lectivo 2010/2011. ------------------------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma informação escrita 

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

“Decorrido o prazo para a apresentação de candidaturas à atribuição do 

subsídio de transporte aos alunos do ensino secundário ou equivalente que 

frequentam estabelecimentos de ensino fora do concelho em virtude de os 

mesmos não serem leccionados na EB 2,3/S de Mondim de Basto, todos os 

candidatos demonstraram preencher os requisitos de admissão e atribuição do 

respectivo subsídio de transporte. ----------------------------------------------------- 

Assim, serão atribuídos subsídios de transporte aos alunos que constam 

da lista em anexo e que façam chegar aos serviços da Câmara Municipal os 

recibos comprovativos do dispêndio com o transporte escolar, conforme 

tabela anexa. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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



5º - Informação sobre os contratos de prestação de serviços em 

vigor. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma informação escrita 

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

“Na sequência do pedido de informação do Senhor Vereador Eng.º 

Francisco Gomes Ribeiro, relativa aos contratos de prestação de serviço 

existentes no ano de 2009 e os existentes no ano de 2010, cumpre informar os 

que constam do mapa abaixo, sendo que os valores constantes no ano de 

2010, e para contratos anuais, se reportam a 16 de Novembro de 2010. ------- 

  Entidade/objectivo Anteriores 2009 Actuais 2010 
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Fiscal de Obras Públicas 2.062,50 €   

Arquivista 1.381,00 €   

Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho 1.650,00 €   

Relvi Rega 2.694,23 €   

Advogado   900,00 € 

Electricista   400,00 € 

Fiscalização de instalações electricas 30,00 € 65,00 € 

Dias Verdes 16.023,26 € 16.023,26 € 

GlobalSoft 1.545,34 € 1.545,34 € 
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s Ano 8.676,50 € 8.676,50 € 

Ano Gov 6.000,00 € 6.000,00 € 

Telemóveis (total Vs Executado) 36.892,00 € 26.896,57 € 

Seguros (Total Vs adjudicação) 72.369,33 € 59.479,20 € 

Medidata   1.606,00 € 

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

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

6º - Resumo diário da tesouraria do dia 26 de Novembro de 2010. 

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 26 de Novembro de 

2010, que apresenta um saldo orçamental no valor de € 2 007 471.45 e um 

saldo de operações de tesouraria no valor de € 98 972.81. ------------------------- 

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

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

• Alteração ao agendamento das reuniões de Câmara. --------- 



Pelo Senhor Presidente da Câmara, considerando a necessidade de 

aprovação do Orçamento de 2011 e PPI, bem como, de forma a libertar os 

membros do executivo e membros da Assembleia Municipal de funções 

autarquias no período das festas natalícias, propôs que as reuniões da Câmara 

Municipal do mês de Dezembro se realizassem, excepcionalmente, na 

primeira e penúltima segunda-feira do mês, ou seja, nos dias 6 e 20 de 

Dezembro de 2010. -----------------------------------------------------------------------  

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade alterar o 

agendamento das reuniões de Câmara do mês de Dezembro de 2010 nos 

termos propostos. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Pelo Senhor Vereador Lúcio Machado foi solicitada e concedida a 

palavra, e, no uso da mesma, questionou a publicidade que a Câmara 

Municipal deu ao Magusto Comunitário, quando esta iniciativa foi reprovada 

pela Câmara Municipal. Alertou ainda para os problemas que persistem no 

Centro Escolar de Mondim Oeste, o vereador Lúcio Machado destacou que, 

mal entrou em funcionamento o Centro Escolar de Mondim, “foi dado da 

parte dos vereadores da oposição um crédito de confiança ao actual executivo 

para juntamente com o agrupamento de escolas resolverem os problemas que 

se foram deparando, pelo facto deste entrar em funcionamento numa situação 

em que subsistiam aspectos inacabados, nomeadamente ao nível da segurança, 

e arranjos exteriores, que teriam de ser acautelados rapidamente pelo 

construtor. Aliás, estas preocupações foram sendo transmitidas pela 

associação de pais e encarregados de educação dos alunos. Ora, estes 

problemas, concretamente, as questões de segurança, ainda não se encontram 

resolvidas, sendo urgente a colocação de varandins e gradeamentos para evitar 

acidentes e quedas, dado que alguns dos muros são bastante elevados. Espera-

se que, durante o período de férias de natal, estas obras sejam concluídas para 



que, na reabertura em Janeiro, o Centro Escolar possa funcionar com as 

condições de segurança indispensáveis. ------------------------------------------------ 

Em resposta, pelo Senhor Presidente da Câmara foi esclarecido, que, 

como aliás consta do cartaz, o Magusto Comunitário, não foi organizado pela 

Câmara Municipal, mas sim da Junta de Freguesia de Vilar de Ferreiros. Mais 

referiu, que, sempre que há uma iniciativa das juntas de freguesia que são do 

interesse municipal, a Câmara Municipal, dentro das suas possibilidades e 

pelos canais de divulgação que possui, colabora na sua divulgação. -------------- 

Quanto à questão do Centro Escolar, referiu, que a gestão do mesmo, 

não é da competência da Câmara Municipal. No entanto, é certo que têm sido 

identificados alguns problemas e aconselhada a adopção de algumas soluções, 

às quais a Câmara Municipal tem oferecido a resposta que é possível. 

Informou ainda, com a colaboração do Eng.º Mota Miranda, cuja presença 

nesta reunião foi solicitada, que estão outras intervenções agendadas para o 

período de férias de Natal ao nível da segurança do edifício. ---------------------- 

• Intervenção do Senhor Vereador Manuel Mário Mota de 

Oliveira. ---------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Vereador Manuel Mário Mota de Oliveira foram 

solicitados esclarecimentos sobre o ponto da situação da providência cautelar 

que foi intentada pela Junta de Freguesia de Atei relativa ao enceramento das 

escolas do primeiro ciclo daquela freguesia. ------------------------------------------ 

Mais, alertou ainda para as deficientes condições em que se encontram 

os nossos munícipes ao nível da saúde, onde, para além da evidente falta de 

médicos, com as consequências inerentes ao nível do atendimento para os 

utentes, da redução do horário de funcionamento do Centro de Saúde, 

assinalou “a degradante condição em que nos encontramos, veja-se a triste 

sina, de pessoas do nosso Concelho que são enviadas para o Centro de Saúde 

de Cabeceiras de Basto, dali vagueiam para o Hospital de Guimarães, sendo 

horas depois encaminhadas para o hospital de Vila Real, em viagens 



sucessivas, até encontrarem um local onde lhes seja prestado os devidos 

cuidados médicos”. ------------------------------------------------------------------------ 

Para resposta à primeira questão, o Senhor Presidente da Câmara 

concedeu a palavra ao Chefe do Gabinete Jurídico e Contencioso, que 

esclareceu que a Junta de Freguesia de Atei intentou uma primeira providência 

cautelar, que foi recusada pelo Tribunal Administrativo de Mirandela. Desta 

decisão recorreu a Junta de Freguesia de Atei para o Tribunal Central 

Administrativo do Norte. Entretanto, a Junta de Freguesia intentou outra 

providência, em tudo idêntica à primeira, que foi recebida pelo Tribunal e 

notificada à Câmara Municipal, que a contestou e está agora a correr os seus 

termos normais, mas ainda sem qualquer decisão judicial relevante. ------------- 

Quanto à segunda questão, pelo Senhor Presidente foi dito que a 

Câmara Municipal não tem competência ao nível da gestão do Centro Saúde, 

nem tem competência para definir os protocolos de atendimento de utentes 

que são encaminhados para outras instituições de saúde. Mais disse, que 

considerava pertinente a questão do Senhor Vereador, preocupação que 

partilha, e que, ia solicitar esclarecimentos ao Director do Agrupamento do 

Centro de Saúde, comprometendo-se a partilhar tais esclarecimentos com os 

Senhores Vereadores. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

deu por encerrada a presente reunião às Doze horas, da qual se lavrou a 

presente acta, 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. ------------------------------ 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 


