
Câmara Municipal de Mondim de Basto

ACTA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA

MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA NO DIA 22

DE FEVEREIRO DE 2010. ------------------------------------------------------

Aos Vinte e Dois dias do mês de Fevereiro 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. --------------------

Faltaram à  presente  reunião  os  Senhores  Vereadores  Eng.º  Lúcio

Manuel Alves Machado e o Eng.º Francisco Gomes Ribeiro. -----------------

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

Encontravam-se presentes nesta reunião o Chefe da D.O.P.L; a Chefe

da DAF, o Secretário e o Chefe 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 onze horas o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a

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

Justificação  da  falta  dos  Senhores  Vereadores  Eng.º  Lúcio

Manuel Alves Machado e Eng.º Francisco Gomes Ribeiro. ----------------

Pelo Senhor Presidente da Câmara  foi  dado conhecimento que os

Senhores  Vereadores  Eng.º  Lúcio  Manuel  Alves  Machado  e  Eng.º

Francisco  Gomes  Ribeiro,  por  motivos  profissionais  se  encontravam

impossibilitados de comparecer à presente reunião. -----------------------------
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Apreciado o  assunto,  foi  deliberado por unanimidade justificar  as

faltas  dos  Senhores  Vereadores  Eng.º  Lúcio  Manuel  Alves  Machado  e

Eng.º Francisco Gomes Ribeiro. ---------------------------------------------------

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 19 de Fevereiro de 2010. 

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 19 de Fevereiro de

2010, que apresenta um saldo orçamental no valor de €  1 076 820.63 e um

saldo de operações de tesouraria no valor de € 10 051.58. ---------------------

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

2º - Protocolo com a Direcção Geral dos Assuntos Consulares e

Comunidades Portuguesas. -------------------------------------------------------

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita

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

“Na  sequência  de  uma  reunião  tida  com  a  Direcção  Geral  dos

Assuntos  Consulares  e  Comunidades  Portuguesas,  foi-nos  concedida  a

possibilidade de dotarmos os serviços municipais de uma estrutura de apoio

aos munícipes que tenham estado ou estejam emigrados. ----------------------

A instalação de  tal  serviço  encontra-se  regulada no  protocolo em

anexo.

Assim, proponho que a Cãmara Municipal ao abrigo do artº 64º nº 4

al. f) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada

pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, delibere a outorgação do protocolo em

anexo tendo em vista garantir aos nossos municipes a prestação daqueles

serviços.” 

Apreciado  o  assunto  foi  deliberado  por  unanimidade  aprovar  a

minuta do protocolo apresentado, bem como, conceder poderes ao Senhor

Presidente da Câmara para o subscrever. -----------------------------------------

3º - Estatutos da Associação de Municípios do Baixo Tâmega. ---
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Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita

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

“Em sessão de 12 de Fevereiro de 2010, a Assembleia Intermunicipal

da Associação de Municípios do Baixo Tâmega aprovou uma proposta de

alteração aos Estatutos, que segue em anexo. ------------------------------------

Por força do artº 53º n.º 2 al. m) e da Lei 169/99 de 18 de Setembro,

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

compete à Assembleia Municipal autorizar a alteração daqueles estatutos,

pelo  que,  proponho  que  a  Câmara  Municipal  aprecie  tal  alteração  e  a

submetida à Assembleia Municipal para aprovação final.” --------------------

Apreciado  o  assunto  foi  deliberado  por  unanimidade  aprovar  a

alteração dos estatutos apresentados e apresentá-la à Assembleia Municipal

para a respectiva autorização. ------------------------------------------------------

4º - Apoio à institucionalização do Poder Local Democrático em

Timor Leste. -------------------------------------------------------------------------

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita

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

“Encontra-se na minha posse um ofício da Associação Nacional de

Municipios,  a  solicitar  o  apoio  para  institucionalização  do Poder  Local

Democrático em Timor Leste. ------------------------------------------------------

Assim,  deixo  a  análise  do  mesmo  à  consideração  de  Vossas

Excelências.” --------------------------------------------------------------------------

Apreciado o assunto, foi  deliberado por unanimidade atribuir uma

comparticipação  de  €  250.00,  sem  prejuízo  de  nos  próximos  anos  o

Município atribuir outras comparticipações. -------------------------------------

5º - Informação à Câmara Municipal do caderno de encargos da

barragem. -----------------------------------------------------------------------------
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Pelo  Senhor  Presidente  da  Câmara  foi  presente  e  entregue  aos

Senhores Vereadores o Estudo e caderno de encargos e reivindicações do

Município que foi apresentado à EDP como contrapartida da construção da

Barragem de Fridão. -----------------------------------------------------------------

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

6º -Informação do Executivo a prestar na Assembleia Municipal.

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente a informação que foi

enviada  aos  Senhores  Deputados  Municipais  para  a  próxima  sessão  da

Assembleia Municipal que se encontra agendada para o dia 27 de Fevereiro

de 2010, pelas 10.00 horas em Atei. -----------------------------------------------

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

• Boletim Municipal. --------------------------------------------------

Pelo Senhor Presidente da Câmara, e para satisfação de uma carência

dos  serviços,  nomeadamente  para  divulgação  de  deliberações  e  outras

actividades do Município, foi dado conhecimento que a Câmara Municipal

está a organizar a edição de um Boletim Municipal. ----------------------------

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

• Voto de pesar pela tragédia que se abateu sobre a Ilha da

Madeira. -------------------------------------------------------------------

Pelo Senhor Presidente da Câmara, e na sequência da tragédia que se

abateu sobre a Ilha da Madeira no dia 20 de Fevereiro de 2010, foi proposto

expressar, através do presidente da Câmara Municipal do Funchal, as mais

sentidas condolências aos familiares dos falecidos, assim como, manifestar

a  nossa  mais  elevada  solidariedade  com todos  aqueles  que  sofrem por

perdas materiais. ----------------------------------------------------------------------

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade, enviar, através

do Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, as mais sentidas
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condolências  do  Município  de  Mondim  de  Basto  aos  familiares  dos

falecidos, assim como, manifestar a mais elevada solidariedade com todos

aqueles que sofreram danos morais e perdas materiais. -------------------------

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ---------------------------------------

Pelo Senhor Joaquim Domingos Martins Teixeira, na qualidade de

sócio gerente da Avícola Cabeceirense, com sede em Cabeceiras de Basto,

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

Câmara e no uso da mesma foi dito que é feirante na feira de Mondim de

Basto há mais de 18 anos. Durante o sorteio para atribuição de lugares no

novo recinto foram atribuídos os lugares nº 1 e nº 2. No entanto, por que

tais lugares eram pequenos, solicitou após o sorteio a atribuição de outros

dois lugares, nomeadamente os lugares 128 e 129. Tal pretensão foi-lhe

satisfeita. -------------------------------------------------------------------------------

No entanto,  nas  últimas feiras,  a  outra feirante foi  para  um outro

lugar o que lhe causa uma situação de desigualdade. ---------------------------

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

separação  se  deveu  a  uma  situação  de  incompatibilidade  entre  as  duas

pessoas  em  causa,  situação  que  hoje  atingiu  por  proporções

incomportáveis. Sugeriu ao interveniente que apresentasse a situação por

escrito, tendo no entanto sido advertido que os Feirantes não podiam trazer

para a feira de Mondim inimizades pessoais. -------------------------------------

• Agendamento de uma reunião extraordinária para o dia 25 de

Fevereiro de 2010, pelas 10.00 horas. -----------------------------------

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dado conhecimento que, em

virtude de não ter sido possível realizar a reunião da Câmara Municipal

extraordinária agendada para o dia 17 de Fevereiro de 2010, pelas 10.00

horas,  havia  a  necessidade  de  agendar  uma  sessão  extraordinária  para
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apreciação  de  uma  proposta  de  regulamento  das  taxas  municipais,  cuja

entrada em vigor tem que ocorrer até ao dia 30 de Abril de 2010. ------------

Assim, ficaram convocados os Senhores Vereadores para uma sessão

extraordinária da Câmara Municipal, a realizar no dia 25 de Fevereiro de

2010,  pelas  10.00  horas,  cuja  ordem dia  e  respectivas  propostas  serão

enviadas no dia 23 de Fevereiro de 2010. -----------------------------------------

Mais, sobre este assunto, foram convidados os Senhores para uma

sessão de trabalho que se vai realizar hoje pelas 17.00 horas na Câmara

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------

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

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

deu por encerrada a presente reunião às Doze horas e Dez 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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