
Câmara Municipal de Mondim de Basto

ACTA  DA  SEXTA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA NO DIA 25

DE JANEIRO DE 2010. -----------------------------------------------------------

Aos Vinte e Cinco dias do mês de Janeiro 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 Chefe da DAF; o Chefe da

D.O.P.L; o Secretário do GAP e o Chefe da DJC, 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,  registando-se a falta  do Senhor Vereador Dr.  António Augusto

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

Justificação da falta do Senhor Vereador Dr. António Augusto

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

Pelo  Senhor  Presidente  da  Câmara  foi  comunicado que  o Senhor

Vereador Dr. António Augusto Machado Ferreira de Brito, por razões de

saúde se encontrava impossibilitado de comparecer à presente reunião, pelo

que propôs à Câmara Municipal a justificação da falta daquele Vereador. --
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Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade justificar a falta

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

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 22 de Janeiro de 2010. ---

Presente o resumo diário da tesouraria, do dia 22 de Janeiro de 2010,

que apresenta um saldo orçamental no valor de €  395 189.85 e um saldo de

operações de tesouraria no valor de € 43 443.63. -------------------------------

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

2º - Protocolo com a Junta de Freguesia do Bilhó. -------------------

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita

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

“Após  a  audiência que concedi  ao  Senhor  presidente da  Junta da

Freguesia do Bilhó, foi-me transmitida a disponibilidade daquela Junta de

Freguesia para proceder à execução de pequenos trabalhos de conservação

e manutenção da rede viária;  manutenção de espaços públicos e outros,

cuja jurisdição pertence à Câmara Municipal. -----------------------------------

Para tanto, solicita tão só a disponibilizaçao de um funcionário da

autarquia, durante um dia por semana. --------------------------------------------

Assim,  quer  me  aperecer  adequada  a  promoção  de  politicas  que

promovam a satisfação de necessidades correntes por quem dels está mais

proximo, pelo que, determinei a elaboração de uma proposta de protocolo a

celebrar com aquela Junta de Freguesia, que anexo e deixo a apreciação da

mesma à consideração de Vossas Excelências.” ---------------------------------

Apreciado o assunto, e sob sugestão do Senhor Vereador Eng.º Lúcio

Machado, foi deliberado introduzir no protocolo a celebrar uma clausula no

sentido  de  a  Junta  em  causa  apresentar  trimestralmente  na  Câmara

Municipal  uma  relatório  do  trabalho  desenvolvido  ao  abrigo  deste

protocolo. ------------------------------------------------------------------------------
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Colocado  em votação,  foi  deliberado  por  unanimidade  aprovar  o

protocolo,  com a  cláusula  inserida  no  decurso  da  discussão  e  conferir

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

Pelo Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro, foi proferida

a seguinte declaração de voto: “Voto favoravelmente porque concordo com

o  teor  do  protocolo  apresentado,  todavia  tal  procedimento  deve  ser

extensivo  às  demais  juntas  de  freguesia  que  demonstrem  interesse  na

questão.” -------------------------------------------------------------------------------

3º  -  Classificação a  Valor  Concelhio  da Capela  do  Senhor da

Ponte do Cabril. --------------------------------------------------------------------

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita

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

“Encontra-se na minha posse uma informação do Arqueólogo Prof.

António  Pereira  Dinis,  a  sugerir  a  classificação  de  Valor  Concelhio  da

Capela do Senhor da Ponte do Cabril. ---------------------------------------------

Tal  sugestão,  tem  em vista  a  preservação  e  salvaguarda  daquele

importante activo do nosso património arquitectónico. -------------------------

Assim,  e  considerando  os  fundamentos  vertidos  no  processo  que

anexo à citada informação, proponho quer a Câmara Municipal delibere

propor à Assembleia Municipal a declaração da Capela do Senhor da Ponte

do Cabril como de Valor Concelhio.” ---------------------------------------------

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade reconhecer e

declarar como de Valor Concelhio a Capela do Senhor da Ponte do Cabril,

bem como, submetê-la à Assembleia Municipal para deliberação final. -----

Pelo Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro, foi proferida

a  seguinte  declaração  de  voto:  “Voto  favoravelmente  esta  proposta,  no
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entanto, não queria deixar de fazer a observação no sentido de, a exemplo

deste trabalho, outros fossem desenvolvidos em todo o concelho, para se

proceder  à  identificação  de  património  susceptível  de  idêntica

classificação.”. ------------------------------------------------------------------------

4º - Afectação da sala do Auditório Adriano Correia de Oliveira. 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita

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

“Como é do Vosso conhecimento, no Auditório Adriano Correia de

Oliveira, existem duas salas, estando uma delas afecta a oficina da Divisão

de Desenvolvimento Municipal e a outra encontra-se desocupada. -----------

Assim e considerando que muitas vezes há grupos de munícipes que

até podem desenvolver iniciativas culturais, mas não dispõem de espaços

para as preparar, proponho que a Câmara Municipal afecte aquela sala para

fins de natureza cultural e recreativa, disponibilizando-a aos munícipes que

de uma forma sustentada demonstrem estar a desenvolver projectos daquela

natureza que de alguma forma contribuam para a promoção de atribuições

municipais.”

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade afectar a sala

do Auditório Adriano Correia de Oliveira para fins de natureza cultural e

recreativa, disponibilizando-a aos munícipes que de uma forma sustentada

demonstrem estar a desenvolver projectos que de alguma forma contribuam

para a promoção de atribuições municipais. --------------------------------------

Pelo Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro, foi proferida

a  seguinte  declaração  de  voto:  “Voto  favoravelmente  esta  proposta,  no

entanto  alerto  para  a  necessidade  de  celebração  de  protocolos  com  as

associações que venham a beneficiar  desta afectação,  onde se regule os

termos da cedência, ainda que pontual.” ------------------------------------------
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5º  -  Atribuição  de  subsídio  de  transporte  a  alunos  que

frequentam estabelecimentos de ensino secundário fora do concelho de

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

Pela Senhora Vice-Presidente da Câmara foi presente uma proposta

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,

apenas  um  candidato  não  preenche  os  requisitos  para  a  respectiva

atribuição. -----------------------------------------------------------------------------

Notificado,  ao  abrigo  do  direito  de  audiência  prévia,  da  decisão

provisória  de  exclusão,  por  força  do  disposto  no  nº  2  do  artigo  1º  do

Regulamento  aplicável,  que  estipula  que  são  excluídos  do  presente

regulamento,  todos os  alunos,  que por via  de  outras  formas  beneficiem

deste tipo de apoio, o candidato não se pronunciou. ----------------------------

Assim, proponho a atribuição do subsídio de transporte no valor de

50%  do  valor  comprovadamente  dispendido  aos  alunos  constantes  da

listagem que segue em anexo.” -----------------------------------------------------

Apreciado  o  assunto,  foi  deliberado  por  unanimidade  aprovar  a

proposta  apresentada  e  conceder  tal  subsídio  nos  termos  constantes  na

tabela que se segue. ------------------------------------------------------------------

NOME ANO CURSO ESCOLA RESULTADO

PROVISÓRIO
Ana Cristina Veloso Rodrigues 12º Curso de Técnico de

Informática de Gestão

Escola

Profissional de

Fafe

Admitido

Ana Luísa Leite Rodrigues 10º Curso Tecnológico de

Gestão e Dinamização

Desportiva

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido
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Ana Margarida Martins

Carvalho

12º Curso Tecnológico de

Animação Sócio-Cultural

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

Ana Paula Ribeiro Carvalho 12º Curso Tecnológico

Química Industrial

Ambiental

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

António Pedro Cunha Nunes 10º Curso Tecnológico de

Mecânica

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

Constança Nunes de A. Nobre 11º Curso Tecnológico de

Design e Comunicação

Multimédia

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

David Gonçalves Castro 11º Curso Tecnológico de

Gestão e Dinamização

Desportiva

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

Henrique Manuel Gonçalves

Costa

12º Curso Tecnológico de

Design e Comunicação

Multimédia

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

Isabel dos Anjos Carvalho 10º Curso Tecnológico de

Contabilidade e Gestão

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

Joana Almeida Campos 12º Curso Tecnológico

Química Industrial

Ambiental

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

Joaquim Carlos Gomes Carvalho 10º Curso Tecnológico de

Mecânica

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

José Alexandre Gonçalves de

Lima

11º Curso Tecnológico de

Mecânica

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

José Mário Teixeira Machado 10º Curso Tecnológico de

Mecânica 

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

José Miguel Rodrigues Mesquita 10º Curso Tecnológico de

Contabilidade e Gestão

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

Juliana Félix Campos 11º Curso Tecnológico

Química Industrial

Ambiental

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

Leandro Barros Pereira Curso Tecnológico de

Desporto

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

Marco António Gonçalves

Fernandes

10º Curso Tecnológico de

Gestão e Dinamização

Desportiva

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

Maria de Fátima Magalhães

Moura

11º Curso Técnico Comércio Escola

Profissional de

Fermil

Excluído –

art.1º nº 2 do

Regulamento
Pedro Rafael Gonçalves Miguel 12º Curso Tecnológico de

Informática

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido
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Ricardo Carvalho Rodrigues 12º Curso Tecnológico de

Gestão e Dinamização

Desportiva

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

Ricardo Daniel da Mota Teixeira 11º Curso Tecnológico de

Gestão e Dinamização

Desportiva

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

Ricardo Filipe Figueiredo Sivas

Alves

10º Curso Tecnológico de

Gestão e Dinamização

Desportiva

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

Sara Isabel Gonçalves Gaspar 12º Curso Tecnológico

Química Industrial

Ambiental

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

Sónia Marisa Gonçalves

Magalhães

11º Curso Tecnológico de

Gestão e Dinamização

Desportiva

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

Tiago Teixeira Miguel 10º Curso Tecnológico de

Mecânica 

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

Vanessa Pereira Cerqueira 11º Curso Tecnológico

Química Industrial

Ambiental

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

Vera Patrícia Domingues

Ribeiro

11º Curso Tecnológico de

Contabilidade e Gestão

Colégio de S.

Gonçalo

Admitido

6º - Primeiro Festival de Teatro Amador – Miguel Torga. ---------

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita

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

“Embuidos pelo espírito das comemorações do dia Mundial do teatro

(27 de Março) foi-me sugerido pelo GAV a realização do primeiro Festival

de Teatro Amador – Miguel Torga, em Mondim de Basto. --------------------

O referido festival, contará com o apoio da Fundação INATEL que

disponibilizará o grupo vencedor do festival nacional daquele Instituto. ----

Além  daquela  actuação,  pretende-se  que  integrem  o  cartaz  do

festival, mais seis ou sete grupos de teatro, oriundos de diversas zonas do

pais,  dinamizando  desta  forma  os  fins-de-semana,  com  oferta  de

espectáculos de teatro aos munícipes. ---------------------------------------------
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Para  além  dos  referidos  espectáculos,  vão  decorrer  workshops

abertos à comunidade. ---------------------------------------------------------------

Ao  nível  de  custo,  a  organização  deste  evento  prevê  cerca  de

cinquenta jantares e dormida para quatro pessoas, em quartos duplos, no

dia 6 de Março.

A realização deste festival, será ainda marcada com o regresso aos

palcos de um grupo de teatro amador de Mondim, que actuará no dia 27 de

Março, marcando desta forma o dia Mundial de Teatro e o rejuvenescer do

teatro amador no nosso município. ------------------------------------------------

Assim,  considerando que por  força  do artº  64º  nº  2  al.  l)  da  Lei

169/99 de 11 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal promover e apoiar a

realização  deste  tipo  de  eventos,  proponho  que  a  Câmara  Municipal

delibere a organização do Primeiro Festival de Teatro Amador – Miguel

Torga, nos termos expostos.” –

Em aditamento à proposta apresentada, pelo Senhor Presidente foi

esclarecido  que  o  preço  dos  jantares  é  previamente  negociado  com  os

restaurantes  para  valores  na  ordem  dos  €  12.00/jantar  e  procura-se

distribuir os serviços em condições de igualdade com todos os restaurantes

da vila. ---------------------------------------------------------------------------------

Apreciado  o  assunto,  foi  deliberado  por  unanimidade  aprovar  a

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

7º - Informação de delegação de competências. -----------------------

Pelo  Senhor  Presidente  da  Câmara  foi  presente  uma  informação

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

“Na sequência da delegação de competências que me foi conferida,

conforme deliberação tomada na reunião de Câmara de 30 de Novembro de
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2009 e em cumprimento do disposto no nº 3 do art. 65º da Lei nº 169/99, de

18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11

de Janeiro, informo que celebrei um contrato de prestação de serviços de

transporte escolar, com Armindo Aguiar Ribeiro, para o transporte de 5

crianças. -------------------------------------------------------------------------------

Este serviço respeitará ao Circuito Especial nº 19, entre Campanhó e

Tejão para o Jardim-de-infância de Paradança. ----------------------------------

Esta  decisão  gerou  um  custo  financeiro  de  €  50/dia  (cinquenta

euros), num total de € 5 000 (cinco mil euros) no presente ano lectivo. ------

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

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

Pelo  Senhor  Vereador  Eng.º  Francisco  Gomes  Ribeiro,  foi

questionado  se  todos  os  despachos  proferidos  no  uso  da  delegação  de

competências estavam vertidos na informação apresentada. -------------------

Em resposta, pelo Senhor Presidente foi esclarecido que, salvo os

despachos  proferidos  no âmbito  do licenciamento  de  obras  particulares,

cuja apresentação será mensal, estão vertidos na informação apresentada

todas  as  decisões  proferidas  no  uso  da  delegação  de  competências  que

importam despesas ou receitas para o município. --------------------------------

• OUTROS ASSUNTOS. ----------------------------------------------------

• Admissão de proposta extraordinária. --------------------------

Pelo  Senhor  presidente  da  Câmara  foi  comunicado  que,  após  a

convocação  da  reunião  da  Câmara  Municipal  foi  contactado  pelo

Agrupamento Vertical  de Escolas de Mondim de Basto, dando conta da

necessidade urgente de a Câmara Municipal indicar os seus representantes

para o Conselho Geral daquele Agrupamento. -----------------------------------
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Nessa  medida,  atento  o  carácter  urgente  desta  decisão,  propôs  a

admissão deste assunto a título extraordinário. ----------------------------------

Colocado em votação a admissão da proposta, foi a mesma admitida,

com dois votos a favor,  do Senhor Presidente da Câmara e da Senhora

Vereadora  Prof.  Teresa  Rabiço,  e  dois contra,  dos Senhores Vereadores

Eng.º Francisco Gomes Ribeiro e Eng.º Lúcio Machado, tendo o senhor

Presidente  da  Câmara,  após  o  empate  na  votação  exercido  o  voto  de

qualidade e aprovado a admissão da proposta. -----------------------------------

Pelo Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro, foi proferida

a  seguinte  declaração  de  voto:  “voto  contra  a  admissão  da  proposta,

atendendo ao seu  historial,  uma vez que já  foi  apresentada em sede de

reunião  de  Câmara,  e  considero  que  há  manifesto  oportunismo  e  até

deslealdade política em apresentar a  proposta sem ser  agendada,  dada a

composição  do  executivo  nesta  reunião.  Advirto  para  a  gravidade  da

situação, pode comprometer outras situações de maior importância para o

concelho no futuro.” -----------------------------------------------------------------

• Designação dos representantes do Município no Conselho Geral

do Agrupamento Vertical de Escolas de Mondim de Basto. -------

Admitida  a  proposta  pelo  Senhor  Presidente  da  Câmara  foram

propostos para o Conselho Geral do Agrupamento Vertical de Escolas de

Mondim de  Basto,  a  Senhora  Vereadora  Prof.ª   Teresa  de  Jesus  Tuna

Rabiço, o Senhor Prof. Alcides Emílio Ribeiro Amaral e de Paulo Jorge

Mota da Silva. 

Apreciado  o  assunto  foi  deliberado  com  dois  votos  a  favor,  do

Senhor Presidente da Câmara e da Senhora Vereadora Prof. Teresa Rabiço,

e dois contra, dos Senhores Vereadores Eng.º Francisco Gomes Ribeiro e

Eng.º Lúcio Machado, tendo o senhor Presidente da Câmara, após o empate
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na votação exercido o voto de qualidade,  e  assim,  aprovado a proposta

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

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

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

deu  por  encerrada  a  presente  reunião  às  Onze  horas  e  Trinta  e  Cinco

minutos, 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. -------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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