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ACTA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA NO DIA 30 

DE DEZEMBRO DE 2009. 

Aos Trinta dias do mês de Dezembro do ano de Dois Mil e Nove, pelas Dezasseis 

horas, reuniu-se no Edifício da Assembleia Municipal de Mondim de Basto o 

Órgão deliberativo deste Município. ---------------------------------------------------  

Faltaram à presente sessão os Deputados Municipais: Maria Manuel 

Ferreira da Lança Cordeiro Ferreira Martins e Francisco Ribeiro Martins, que 

atempadamente justificaram as suas faltas. Apreciado o assunto, a Mesa 

deliberou justificar as faltas dos Deputados em questão. --------------------------- 

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

Encontravam-se presentes nesta sessão todos os elementos que nos termos 

do artº 48º da Lei 169/99 de 18 de Setembro com a redacção que lhe foi dada 

pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, se impunha a obrigatoriedade ou dever de 

presença. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Pelas Dezassete horas, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

declarou aberta a presente reunião, dando início à ordem de trabalhos. --------- 

Designação do substituto do primeiro secretário da Mesa da Assembleia. ------ 

1- Antes da ordem do dia ------------------------------------------------------- 

1.1- Eleição do Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia. ------------ 

Considerando que a Mesa da Assembleia se encontra sem um membro para 

desempenhar as funções de primeiro secretário, e após eleição nominal e por 

voto secreto, ficou eleito primeiro secretário o Senhor José Francisco Teixeira 

Lopes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2- Assuntos gerais de interesse para o município. ----------------------- 
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Pelo Senhor Deputado Fernando Avelino foi feita uma pequena 

intervenção relativamente à última sessão extraordinária da assembleia 

Municipal onde foram abordadas algumas ideias sobre a Barragem do Fridão.  

Sugeriu que talvez fosse necessário, uma vez que o Estudo de Impacte 

Ambiental está em discussão pública até ao dia 15 de Fevereiro, substituir a 

Comissão que fora criada para este assunto ainda no mandato anterior, à 

semelhança das outras comissões. Deixou uma recomendação à Mesa no 

sentido de se diligenciar uma assembleia extraordinária para finais do mês de 

Janeiro de modo a ser apresentado e discutido o Caderno de Encargos para a 

barragem do Fridão. ----------------------------------------------------------------------- 

O Deputado João Almeida fez uma pequena intervenção para elogiar a 

informação prestada pela Câmara Municipal sobre a actividade do município 

nestes dois meses de mandato e registou a preocupação do Executivo 

relativamente à questão do saneamento financeiro da Autarquia. Também 

referiu, à semelhança do membro Fernando Avelino, a Comissão criada para o 

acompanhamento da Barragem do Fridão. ------------------------------------------- 

O Deputado Fernando Gomes pediu a palavra e começou por fazer duas 

observações à Convocatória: uma sobre o ponto de intervenção do público 

que não consta da convocatória e outra sobre a falta do Edital que é enviado 

para as Juntas de freguesia. Questionou o Senhor Presidente da Câmara 

relativamente ao Bairro Social de Mondim de Basto no sentido de saber quais 

as medidas ou intervenções que iriam ser adoptadas. Levantou a questão da 

existência de duas casas devolutas, sugeriu a actualização de rendas e pediu ao 

Senhor Presidente da Câmara que averiguasse da existência de uma casa sub-

alugada. Também solicitou esclarecimentos relativamente ao alojamento da 

família cigana. Aproveitou também para informar o Senhor Presidente da 

Câmara da existência de um caminho praticamente impedido, em Monte da 

Barca, devido ao aluimento de um muro e do aluimento de um outro caminho 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO 

 

__________________________________________________________ 
Livro de Actas 

9

na Senhora da Piedade para dentro de uma propriedade privada cujos 

proprietários apresentaram requerimento na Junta de Freguesia de Mondim de 

basto. Por fim, manifestou a sua preocupação relativamente ao Regulamento 

de Trânsito de Mondim de Basto e à sua toponímia. -------------------------------- 

De seguida interveio o Deputado José Lopes que aproveitou para enaltecer 

nesta assembleia a análise económica e financeira apresentada pela Câmara 

Municipal, análise esta, segundo ele, rigorosa e extremamente esclarecedora da 

realidade financeira da Câmara. --------------------------------------------------------- 

O Deputado Luís Sabino manifestou também o seu agrado relativamente à 

informação transparente prestada pela Câmara Municipal e aproveitou para 

apelar ao Senhor presidente da Câmara no sentido de fazer uma auditoria aos 

serviços e às obras da Câmara. No contexto da construção da Barragem, 

aproveitou para lançar um desafio relativamente à questão das acessibilidades 

das estradas para Vilar de Ferreiros, Bilhó, Anta, bem como, relativamente à 

construção de uma estrada que ligue Mondim a Atei. Face às alterações que a 

construção da barragem naturalmente vai provocar, apelou ao Senhor 

Presidente da Câmara para que a revisão do PDM seja trazida à Assembleia 

Municipal para ser discutida, de modo a poderem ser acolhidas todas as ideias 

de todas as forças vivas do concelho no sentido de se elaborar, publicar e 

aprovar um documento que potencie o desenvolvimento desta terra. ----------- 

A Senhora Presidente da Assembleia deu a palavra ao Deputado Bruno 

Ferreira que manifestou a sua preocupação relativamente às informações 

prestadas pelos Engenheiros da EDP durante a última Sessão Extraordinária e 

solicitou ao Senhor Presidente da Câmara que o informasse sobre as 

conclusões que foram tiradas da reunião entre o Executivo e as Estradas de 

Portugal relativamente à construção da Barragem. ---------------------------------- 

De seguida tomou a palavra o Deputado João Alarcão que começou por 

deixar uma recomendação relativamente à Barragem: «Dada a importância que 
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irá ter para o nosso concelho a construção da barragem, dado que o projecto de construção da 

mesma tem avançado progressivamente sem que se encontrem garantidos os níveis de 

informação aconselháveis, isto evidentemente não me refiro à Autarquia mas a outras 

instituições intervenientes, dado que se encontra já publicado e entregue para apreciação o 

Estudo de Impacte Ambiental, sem que de tal tivesse sido feito a aconselhável divulgação, 

dado que o prazo para apresentação das contrapartidas a exigir pelas remoções do 

património edificado e as sugestões para o mesmo efeito terminarem já daqui a um mês e 

meio, dado que o actual executivo tem consciência deste problema, como positivamente o 

demonstrou na última sessão extraordinária aqui trazendo representantes da EDP a fim de 

informar a Assembleia acerca da evolução de tal projecto tem tido, dado que já 

anteriormente foi criada uma comissão que nunca chegou a ser formada, propomos que no 

seio desta Assembleia seja criada uma comissão tripartida que agilize a obtenção de 

informações e das respectivas tomadas de decisão de suporte à defesa dos direitos das 

populações mondinenses, propondo ainda que dentro dos quadros da Câmara seja indicado 

um funcionário que possa recolher ou canalizar esses resultados para os deputados 

municipais de molde a que todos sejam atempadamente informados da evolução do processo». 

De seguida felicitou o actual executivo relativamente à resolução do problema 

do espaço da feira e da distribuição dos lugares para os feirantes. Abordou a 

questão da candidatura das Fisgas de Ermelo às Sete Maravilhas Naturais de 

Portugal mencionando que fora por ele apresentada em Julho de 2009. --------- 

De seguida, a Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente 

da Câmara para responder a algumas questões que lhe foram colocadas. ------- 

O Senhor Presidente da Câmara começou pela última intervenção do 

Deputado João Alarcão relativamente à candidatura das Fisgas de Ermelo às 

Sete Maravilhas de Portugal. Informou que a Câmara de Mondim apenas se 

limitou a responder a uma solicitação de uma empresa no sentido de 

identificar as maravilhas naturais da região, solicitação essa dirigida ao 

Presidente da Câmara de Mondim de Basto, e que, na qualidade de Presidente 
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do Município, preencheu e devolveu a respectiva ficha de inscrição. 

Relativamente à questão da barragem abordada por vários deputados, o 

Senhor Presidente começou por responder à questão colocada pelo Senhor 

Luís Sabino relativamente à ponte. Uma vez que esta vai ser destruída, a EDP 

assume a construção de uma nova ponte que ligará Mondim de Basto a 

Celorico de Basto. Quanto à recomendação apresentada pelo Deputado João 

Alarcão, o Senhor Presidente disse que seriam bem-vindos todos os 

contributos dos deputados no sentido de se aumentar o poder negocial do 

Município junto da EDP. Informou que já estava disponível na página 

Internet do Município a informação relativamente à existência de um corpo 

técnico na autarquia, no Departamento de Urbanismo, para prestar 

informações e esclarecimentos aos munícipes. --------------------------------------- 

Quanto à informação solicitada pelo Deputado Bruno Ferreira 

relativamente às Estradas de Portugal, o Senhor Presidente informou da 

realização de uma reunião com as Estradas de Portugal, em Lisboa, reunião 

conjunta com os Senhores Presidentes de Câmara de Celorico de Basto e de 

Cabeceiras de Basto uma vez que o dossier que estava a ser discutido era a 

ligação de Mondim de Basto à EN 210, que é a estrada Celorico / Arco de 

Baúlhe, e entenderam que os três presidentes juntos teriam mais força 

negocial do que um isoladamente. Mas referiu que estava também agendada 

uma audiência com o Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas para 

tratar exclusivamente da ligação a Celorico. Informou que relativamente à 

ligação Mondim / Celorico o projecto estava praticamente concluído e que, 

em Junho, estaria pronto a ser lançado a concurso se o Governo assim o 

entender. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Respondendo à questão do Deputado Luís Sabino relativamente às 

estradas, o Senhor Presidente informou que já havia um contacto com o 

Presidente de Ribeira de Pena, uma vez que parte do troço é da 
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responsabilidade da Câmara de Ribeira de Pena, no sentido de conseguirem 

junto do governo um contrato programa para a ligação de Cerva a Mondim de 

Basto. Quanto à questão do PDM, o Senhor Presidente esclareceu que o 

processo de revisão que está a decorrer é um processo complicado que 

envolve várias entidades (CCDR-N, Autoridade Florestal Nacional, entre 

outras) mas que a questão da construção da barragem abre uma oportunidade 

de carácter excepcional que pode ser negociada, mas relembrou que a última 

palavra será sempre dos organismos oficiais e não do executivo. ----------------- 

Quanto à questão do Deputado Fernando Gomes relativamente ao Bairro 

social de Mondim de Basto, o Senhor Presidente da Câmara referiu que o 

executivo estava atento a esse problema. Relativamente aos regulamentos, 

esclareceu que estavam a ser elaborados uma série deles, visto que muitos 

deles se encontram desactualizados, que serão brevemente submetidos a esta 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente da Assembleia tomou a palavra para falar acerca da 

Comissão de acompanhamento da construção da barragem, admitindo o lapso 

do agendamento desta nomeação na convocatória pelo que sugeriu que a 

Comissão fosse nomeada nesta sessão. O Deputado Fernando Avelino 

formalizou então uma proposta no sentido de ser uma comissão constituída 

por um elemento de cada partido. A Presidente da Mesa considerou que a 

proposta era aceitável e por consenso chegou-se à conclusão que não havia 

necessidade de se proceder à votação, sendo designados para a comissão os 

Senhores Deputados Aurora Maria Pereira Peixoto Pereira, Fernando Maria 

Dinis Carvalho Gomes; Jorge Manuel Costa Rabiço. ------------------------------- 

 1.3- Correspondência recebida ------------------------------------------------ 

Pela Senhora Presidente da Assembleia foi presente a correspondência 

recebida. ------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Ordem do dia ------------------------------------------------------------------ 
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2.1- Aprovação das Actas das reuniões de 30 de Outubro de 2009 e 30 

de Novembro de 2009 -------------------------------------------------------------- 

Antes de iniciar a aprovação das actas a Senhora Presidente da Assembleia 

esclareceu que a Mesa entendeu que o formato das actas até agora utilizado se 

encontra desactualizado. Não se justifica fazer reproduções integrais e o 

próprio Regulamento é muito explícito sobre o assunto pois refere que as 

actas são um resumo das reuniões. A Presidente da Assembleia sugeriu que 

quando os deputados quisessem que as suas declarações constassem da acta 

fizessem menção disso no inicio da intervenção («eu quero que conste da acta 

a minha intervenção»). A Presidente da Assembleia perguntou aos membros 

se achavam que estas actas estavam demasiado reduzidas e se deveriam seguir 

com este modelo, sendo que a Mesa é de opinião que não se deve continuar 

com o modelo anterior. ------------------------------------------------------------------- 

O Deputado João Alarcão sugeriu que, sem regressar ao modelo anterior, 

se encontrasse uma forma intermédia, isto é, uma síntese das reuniões sem 

reproduções exaustivas. Em seu entender, haveria uma hipótese viável que 

seria quem quisesse poderia ditar para a acta aquilo que pretendia ver 

mencionado. Aproveitou para fazê-lo relativamente à acta da Primeira 

Reunião em que lamentou a forma como algumas pessoas se tinham referido 

relativamente ao assassinato do Senhor Maximino Clemente, sobretudo o 

Senhor Governador Civil quando fez referências que não traduziam a verdade 

dos factos, e solicitou que a sua intervenção fosse registada, assumindo essa 

responsabilidade, sobretudo em relação a declarações que podem ter 

consequências e que não respeitam a verdade dos factos que é dizer que 

houve troca de tiros e legítima defesa. Terminou dizendo que era um assunto 

demasiado grave pelo que não podia deixar de se referir a ele e solicitou que 

de futuro as actas fossem um pouco mais pormenorizadas, não continuando a 

ser tão exaustivas como anteriormente. ------------------------------------------------ 
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De seguida interveio o Deputado José Lopes que não quis deixar de 

reconhecer o trabalho do Dr. José Augusto. Referiu que este novo formato 

não tinha a ver negativamente com o seu trabalho, pois para redigir aquelas 

actas foram necessárias muitas horas de trabalho. Manifestou a sua 

concordância com este novo formato das actas mas realçou que, se as actas 

anteriores eram reproduções integrais, eram-no por exigência dos membros da 

Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Fernando Gomes concordou com o facto de que as actas 

estavam demasiado reduzidas. De seguinte fez uma observação relativamente 

ao documento apresentado pela EDP aquando da sessão extraordinária, no 

sentido de que o executivo deveria ter apresentado aos deputados aquele 

documento antes da sessão, ao que o Senhor Presidente da Câmara respondeu 

que não sendo um documento oficial, não tinha que ser entregue pelo 

executivo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Jorge Rabiço fez uma intervenção no sentido de manifestar a 

sua opinião relativamente à forma como as actas eram apresentadas 

anteriormente e sugerindo que quem assim o desejasse deveria dizer antes da 

intervenção que esta deverá ser transposta para a acta e referiu o artigo 39º do 

Regimento da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia iniciou então a votação, sendo que a 

intervenção do Deputado João Alarcão seria colocada nesta acta como um 

pedido de rectificação da acta da primeira reunião. ---------------------------------- 

A acta da reunião ordinária do dia 30 de Outubro de 2009 foi aprovada 

com vinte votos a favor e uma abstenção. -------------------------------------------- 

A acta da reunião extraordinária do dia 30 de Novembro foi aprovada por 

dezanove votos a favor e duas abstenções. -------------------------------------------- 

2.2- Regimento da Assembleia Municipal ---------------------------------- 
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A Senhora Presidente da Assembleia começou por esclarecer que o 

documento enviado aos membros da Assembleia foi fornecido pelo anterior 

Presidente da Assembleia, em suporte informático, ainda com a data de 2002, 

mas que tem sido este o formato em vigor. Salientou que este documento de 

trabalho poderia ser aprovado pela Assembleia na generalidade e depois de 

serem propostas as alterações, nos mais diversos pontos que os membros 

entenderem, poderá ser aprovado na especialidade. --------------------------------- 

A Presidente da Assembleia deu a palavra aos Deputados que quisessem 

intervir relativamente à questão do Regulamento. ----------------------------------- 

O Deputado Fernando Avelino sugeriu duas alterações ao regulamento. A 

primeira reverte para o art.º 34º onde diz «Em cada sessão ordinária dos 

órgãos autárquicos há um período antes da ordem do dia, com a duração 

máxima de sessenta minutos, para tratamento de assuntos gerais de interesse 

para a autarquia» propôs que se acrescentasse «sendo esse tempo distribuído 

por todos os partidos» tal como constava no anterior. A segunda alteração 

proposta diz respeito ao art.º 35º nº2 onde diz «A ordem do dia é entregue a 

todos os membros com antecedência sobre a data do início da reunião de, 

pelo menos, dois dias úteis …» sugerindo que se alterasse para quatro dias 

úteis. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida apresentou uma proposta do grupo parlamentar CDS/PP no 

sentido de que as reuniões da Assembleia Municipal decorressem às sextas-

feiras, a partir das vinte horas de modo a não coincidirem com o horário de 

trabalho da maioria dos membros. Foi também apresentada uma proposta no 

sentido de que, sempre que possível, se realizasse uma reunião da Assembleia 

Municipal em cada uma das freguesias de modo a estabelecer uma relação 

mais próxima entre os eleitos. ----------------------------------------------------------- 

Relativamente ainda ao Regimento, a Presidente da Assembleia sugeriu que 

se agendasse novamente o Regimento da Assembleia Municipal para uma 
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próxima reunião dando a possibilidade aos membros de se debruçarem 

detalhadamente sobre o documento e sobre a apresentação de propostas de 

inclusão de novos pontos, passando de seguida à aprovação do Regimento na 

generalidade, que foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------- 

Relativamente às propostas apresentadas a Presidente leu a proposta em 

pormenor: «O CDS/PP propõe que durante o presente mandato se efectue 

pelo menos uma Assembleia Municipal em cada uma das freguesias do 

concelho, excluindo-se as sessões de aprovação relativas ao orçamento e 

planos de relatórios de contas. O fundamento desta proposta é estabelecer 

uma ligação de proximidade com os eleitos, estimulando o espírito de 

intervenção participativa que se distinga pela proximidade dos problemas que 

enfrentam nas várias localidades». Esta proposta foi de seguida colocada à 

votação tendo sido aprovada com dezassete votos a favor, dois votos contra e 

duas abstenções. --------------------------------------------------------------------------- 

De seguida a Presidente da Assembleia procedeu à votação da inclusão 

desta decisão no próprio Regulamento, tendi tido como resultado dezoito 

votos a favor e três abstenções. --------------------------------------------------------- 

Foi apresentada a segunda proposta do grupo CDS/PP que é a de as 

sessões da Assembleia se realizarem às Sextas-Feiras, a partir das vinte horas, 

exceptuando as sessões realizadas nas freguesias, que poderiam ser ao sábado 

de manhã. Esta proposta, após discussão, foi aprovada por unanimidade. ------ 

Ainda relativamente ao Regimento, procedeu-se à votação da proposta 

apresentada pelo CDS/PP relativa à alteração do Artigo 34º do Regimento 

atrás referida, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------- 

Por fim, a Presidente da Assembleia colocou também à votação a alteração 

ao artigo 35º de acordo com a proposta acima mencionada pelo Deputado 

Fernando Avelino, proposta esta que foi aprovada por unanimidade. ----------- 
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2.3- Grandes Opções de Plano, Orçamento e Mapa de pessoal para o 

ano de 2010. -------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao orçamento e às grandes opções de plano, o Senhor 

Presidente da Câmara referiu que este documento foi elaborado neste dois 

últimos meses e que está muito condicionado pela situação económica da 

autarquia. Salientou que já está em curso uma auditoria externa e que, de 

acordo com as orientações fornecidas, poderá ser necessário fazer um plano 

de saneamento financeiro da autarquia que depois será apresentado na 

Assembleia Municipal e posteriormente ao Tribunal de Contas. No plano está 

também referenciado um conjunto de obras que já estão realizadas mas que 

ainda não estão pagas. Relativamente às medidas sociais, referiu que estão 

mencionadas no orçamento, embora de modo condicionado, aquelas medidas 

que fizeram parte do programa do Partido Socialista (oficina móvel, prémio à 

natalidade, vacinação gratuita e unidade móvel de saúde). Todas estas medidas 

carecem de regulamentação específica na Assembleia Municipal. Quanto às 

transferências correntes que estão no documento, o Senhor Presidente 

indicou a listagem de transferência de dinheiro que a Câmara Municipal 

transfere para associações de futebol e outras entidades, referenciando 

algumas alterações relativamente ao orçamento anterior. --------------------------- 

Informou também que foi assumido um compromisso com a Casa de 

Cultura no sentido de, durante este mandato, se duplicar o seu valor. Para 

finalizar, referiu uma verba de 77.000 Euros para a Cooperativa Mondim + 

Social devido à necessidade de se manter essa mesma Cooperativa até ao final 

do ano lectivo. Essa verba serve para pagar os vencimentos aos professores 

que estão na escola de música e aos professores que estão a prestar serviço nas 

AEG’s na área do desporto. O Senhor Presidente referiu que o executivo 

tinha anulado um concurso (4 técnicos superiores) pelo que tinham que 

manter esta forma de pagamento até ao final do ano lectivo. ---------------------- 
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    O Deputado Fernando Avelino entregou um requerimento à Mesa no 

sentido de lhe ser prestada informação escrita relativamente à indicação de 

quem são os prestadores de serviços avençados da autarquia e os montantes 

correspondentes a cada um deles, tendo em consideração a verba de cem mil 

euros destinada para o efeito. ----------------------------- 

    A Deputada Aurora Peixoto e Pereira na sua intervenção começou por 

agradecer a sinceridade e a transparência com a que o Senhor Presidente da 

Câmara falou sobre o orçamento mas, e pediu que a sua intervenção ficasse 

em acta, considera que há um nítido favorecimento das Juntas de Freguesia 

eleitas pelo Partido Socialista. Referiu que nas outras freguesias também há 

pessoas que votaram no Partido Socialista pelo que existe uma 

responsabilidade deste Executivo perante esses cidadãos, sem naturalmente se 

esquecer dos demais que apesar de não terem votado neste Executivo 

continuam a ser habitantes do Concelho. --------------------------------------------- 

O Deputado Fernando Gomes apelou ao Senhor presidente da Câmara no 

sentido de intervir junto das Juntas de Freguesia de modo a que estas 

considerassem nos seus orçamentos uma verba para os Bombeiros, pois estes 

prestam serviço às freguesias. Questionou o Senhor Presidente e solicitou um 

esclarecimento sobre a obra do muro do Eiral em Atei, esclarecimento que já 

tinha solicitado, em reunião da Assembleia, em Setembro, ao Prof. Humberto 

Cerqueira na qualidade de vereador na oposição. O Presidente da Câmara 

interveio e disse que não iria esclarecer uma vez que tudo o que tinha dito 

sobre o caminho do Eiral estava escrito em acta. ------------------------------------ 

A Presidente da Assembleia colocou à votação a questão das Grandes 

Opções de Plano, tendo sido aprovada por catorze votos a favor e sete 

abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida procedeu-se à votação do Orçamento que foi aprovado com 

quinze votos a favor e seis abstenções. ------------------------------------------------ 
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O Deputado Fernando Avelino fez uma declaração de voto relativamente à 

sua abstenção que resulta do facto deste orçamento e deste plano não 

tipificarem a forma de receitas face às despesas previstas nem apresentam uma 

definição clara ao nível dos investimentos previstos. Acha que há uma 

sobreavaliação das receitas com o empolamento das mesmas, não figurando 

medidas de contenção de despesa. Mas dado tratar-se do primeiro orçamento 

deste executivo, o deputado é de opinião que não se deve inviabilizar este 

orçamento e este plano mas que nos próximos anos tomará uma posição 

distinta. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão do Mapa de Pessoal para o ano de 2010, o 

Deputado Fernando Gomes solicitou questionou a necessidade de existência 

nos serviços da autarquia da Divisão Jurídica. ---------------------------------------- 

O deputado João Alarcão também solicitou esclarecimentos ao Executivo 

sobre a criação de uma divisão jurídica, não entendendo a razão de criar uma 

divisão com uma pessoa a chefiar outra. ---------------------------------------------- 

O Senhor Presidente tomou a palavra e informou que o quadro de pessoal 

apresentado era exactamente o mesmo do executivo anterior. Salientou que 

um estudo seria feito oportunamente mas que em dois meses de mandato não 

se podia mexer na orgânica da Câmara. ------------------------------------------------ 

O Mapa de Pessoal para ao ano de 2010 foi colocado à votação tendo sido 

aprovado por catorze votos a favor, um voto contra e seis abstenções. --------- 

O Deputado Fernando Gomes fez uma declaração de voto explicando que 

votou contra porque não obteve nenhuma explicação. ----------------------------- 

2.4- Participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal 

em Mondim de Basto--------------------------------------------------------------- 

Começou por fazer uma intervenção o Deputado Fernando Avelino, em 

representação do CDS/PP, esclarecendo que este partido se distingue 

claramente do ponto de vista politico da proposta apresentada pelo Executivo. 
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Privilegiam a isenção em sede de IRS pois entendem que, ao isentar as pessoas 

com maiores rendimentos, se estão a criar instrumentos para a fixação das 

pessoas e para o investimento local. No entanto, manifestou a intenção de 

voto do partido CDS/PP no sentido de se absterem relativamente a esta 

questão de modo a não serem acusados de criar obstáculos ao actual 

Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Jorge Rabiço fez também a sua declaração de voto no sentido 

de este ser favorável uma vez que é uma verba a que o município tem direito e 

que poderia ser usada na área social. --------------------------------------------------- 

O Deputado José Afonso fez uma declaração de voto no sentido de que o 

PSD iria votar favoravelmente este ponto por uma questão de coerência, uma 

vez que o Partido Socialista, enquanto oposição, sempre foi contra esta taxa, e 

agora, como Executivo, a esteja a aplicar no Concelho. ---------------------------- 

De seguida a Presidente da Assembleia fez também uma intervenção 

justificando que se o Partido Socialista não foi sempre a favor desta taxa era 

porque não tinha garantias que o Executivo anterior iria aplicar eficazmente 

essa verba, ao contrário do agora proposto pelo actual Executivo. Fez uma 

declaração de voto no sentido de que iria votar a favor de modo a contribuir 

para que a Autarquia tenha uma política social eficaz, nomeadamente através 

da criação de programas de estágios, programas de ocupação e de reinserção 

social. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Bruno Ferreira fez uma pequena intervenção para responder à 

intervenção da Presidente da Assembleia evidenciando que o emprego social 

foi sempre favorecido pela Autarquia através da celebração de acordos e 

protocolos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. --------------- 

De seguida procedeu-se à votação desta questão tendo sido aprovada por 

quinze votos a favor e seis abstenções. ------------------------------------------------ 

2.5- Designação dos representantes da Assembleia Municipal---------- 
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Três para a Assembleia-Geral da CIM do Ave. ----------------------------- 

O Deputado Bruno Ferreira apresentou uma proposta no sentido de que 

fosse apresentado um elemento de cada grupo partidário de modo a estarem 

representados equitativamente na Assembleia Geral da CIM do Ave. Esta 

proposta foi aceite tendo sido apresentados os seguintes elementos: pelo 

CDS/PP o Deputado João Alarcão Carvalho Branco; pelo PSD o Deputado 

Bruno Ferreira; pelo PS o Deputado João Armando de Almeida. ---------------- 

Um Presidente de Junta para o Conselho Municipal de Educação. --- 

O CDS/PP apresentou uma proposta com os seguintes nomes: ------------- 

Fernando Gomes para o Conselho Municipal da Educação; ------------------ 

Glória Nunes para a Comissão Nacional de Defesa da Floresta contra 

Incêndios; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Joaquim Pereira para o Conselho Municipal de Segurança. --------------------- 

A proposta relativamente ao Presidente de Junta para o Conselho 

Municipal de Educação foi votada e aprovada. --------------------------------------- 

Um Presidente de Junta para a Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios. -------------------------------------------------------- 

Após terem sido apresentadas duas propostas com a indicação da deputada 

Glória Nunes para a Comissão Nacional de Defesa da Floresta, foi aprovada 

por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------- 

Conselho Municipal de Segurança. ------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia informou que para este Conselho teriam que 

ser eleitos dois Presidentes de Junta e cinco cidadãos sendo três indicados por 

cada grupo municipal. --------------------------------------------------------------------- 

Foram entregues duas propostas para a eleição dos Presidentes de Junta: --- 

Proposta A : Joaquim Pereira e Mabílio Peixoto. --------------------------------- 

Proposta B : José Queirós e Fernando Gomes. -----------------------------------     
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De seguida procedeu-se à votação desta questão tendo sido aprovada a 

proposta A com onze votos, tendo tido a proposta B nove votos e registando-

se um voto em branco. ------------------------------------------------------------------- 

De seguida procedeu-se à indicação dos representantes dos partidos: ------- 

PSD : José Joaquim Pereira Afonso. ------------------------------------------------ 

PS : Maria Fernanda Lemos Cunha. ------------------------------------------------- 

CDS/PP : Fernando Maria Dinis Carvalho Gomes. ---------------------------- 

Finalmente foram apresentadas três propostas para a indicação dos 

cidadãos para o Conselho Municipal de Segurança, sendo que os dois nomes 

mais votados seriam os representantes: Senhor António Palhares, Sargento 

Barbosa e Senhor Pedro Nunes. Após votação foram designados o Senhor 

António Palhares com seis votos e o Senhor Pedro Nunes com dez votos. ---- 

2.6- Regulamento do Conselho Municipal da Juventude de Mondim 

de Basto e designação do membro da Assembleia Municipal de cada 

partido --------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao Regulamento do Conselho Municipal da Juventude de 

Mondim de Basto, o Deputado Bruno Ferreira questionou o Senhor 

Presidente da Câmara no sentido de saber se esta proposta de regulamento era 

uma proposta nova ou se simplesmente era uma adaptação à nova Lei de 

outro regulamento já existente. ---------------------------------------------------------- 

    O Senhor Presidente da Câmara informou que de facto já existia um 

Regulamento anterior que teve de ser actualizado face à nova lei de 2009. ------      

    Terminadas as intervenções foi colocado à votação o presente Regulamento 

que foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------- 

Quanto à designação do membro da Assembleia Municipal de cada partido 

foram indicados os seguintes elementos: ---------------------------------------------- 

PS – Jorge Manuel Rabiço da Costa. ------------------------------------------------ 

PSD – Bruno Miguel de Moura Ferreira. ------------------------------------------- 
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CDS/PP – Fernando Maria Dinis Carvalho Gomes. ---------------------------- 

2.7- Informação do Executivo-------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara, uma vez que esta questão já fora abordada 

durante a sessão, apenas informou da participação do município na Bolsa de 

Turismo de Lisboa a 13 de Janeiro de 2010, um dos maiores eventos do 

Turismo do país, onde irá ser promovida a carne maronesa e o Parque Natural 

do Alvão. Também falou nos contactos que estavam a ser estabelecidos com 

as várias operadoras de telemóveis no sentido de reforçar e rentabilizar a 

cobertura da rede de telemóvel em vários locais do concelho. Por fim falou na 

candidatura apresentada pelo Executivo, no âmbito da Probasto, denominada 

«Acção de Valorização do Património Arqueológico e Cultural» constituída 

pela Carta Arqueológica, por um desdobrável sobre o Castro do Castroeiro e 

pela divulgação e sinalização da Levada de Pisqueiredo. ---------------------------- 

De seguida passou a palavra à Vereadora Teresa Rabiço para prestar 

algumas informações relativamente à acção social do Executivo. A Vereadora 

Teresa Rabiço começou por informar, relativamente à questão do 

realojamento da família cigana, que esta família pretendia ir para Vila Real 

onde tinham comprado uma parcela de terreno. A única questão subsiste na 

possibilidade de arranjar um ou dois contentores, junto de algum empreiteiro, 

que seriam colocados em Vila Real. De seguida falou numa candidatura 

aberta, ainda no anterior mandato, para restauro até dez habitações para 

pessoas idosas carenciadas. Tendo sido ultrapassado o prazo, o actual 

Executivo solicitou, a título excepcional, a apresentação da candidatura 

comprometendo-se em concluir as obras até ao final da candidatura. Quanto 

às crianças em idade pré-escolar cujas escolas encerraram, informou que estas 

irão a partir do próximo ano beneficiar do ensino pré-escolar, ou em regime 

de itinerância ou em regime de transporte, tendo já sido solicitado à DREN a 

cedência de uma educadora em regime de itinerância. Quanto à questão do 
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transporte das crianças da Pedreira, este problema foi também solucionado 

através da utilização dos transportes que efectuam o circuito para 

levantamento das marmitas às escolas, solução esta que não acarretou grandes 

custos para a Autarquia. ------------------------------------------------------------------ 

O Vereador Francisco Ribeiro pediu a palavra para esclarecer que a 

candidatura referida pela Vereadora Teresa Rabiço tinha sido elaborada e 

trabalhada pelo anterior Executivo, mas visto ser uma candidatura bastante 

burocrática, na parte final da mesma havia uma série de questões que tinham 

que ser resolvidas de modo a que o executivo não cometesse nenhuma 

ilegalidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do público --------------------------------------------------------- 

Apesar de não estar na convocatória, a Presidente da Assembleia, como 

referira anteriormente, abriu as inscrições para a intervenção do público. ------- 

O Senhor Borges fez uma intervenção relativamente à questão do muro do 

Eiral em Atei referindo que esta obra, muito utilizada politicamente por todos 

os partidos políticos, é uma obra contratualizada entre a Câmara (titular do 

valor de efeito público) e o próprio (titular do terreno), tendo sido impostas 

condições que a Câmara aceitou e tendo o próprio exigido o cumprimento da 

obra pública prevista no contrato. ------------------------------------------------------ 

De seguida interveio o Senhor Francisco que chamou a atenção para a 

construção de muros que a Câmara se comprometeu a realizar há 16 anos, 

devido a um caminho que foi feito pelo Executivo e cujo terreno foi cedido 

pelo próprio, e aproveitou para perguntar se os muros algum dia seriam feitos. 

Por fim o Senhor Sousa fez uma intervenção solicitando duas coisas. Em 

primeiro lugar, sugeriu que a informação fornecida aos membros da 

Assembleia Municipal fosse de igual modo fornecida ao público. Em segundo, 

uma vez que está em curso uma auditoria às contas da Câmara, e se há 

transparência, que se esclareça uma questão já muitas vezes debatida que é a 
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do muro do Eiral. Pediu que lhe fosse clarificado o valor da obra e 

identificado o espaço adquirido pela Câmara de modo a obter a totalidade do 

custo desta obra para a Câmara. --------------------------------------------------------- 

O Senhor Borges usou da palavra para dizer que existem documentos sobre 

esta obra, uma obra de muros de suporte à estrada, documentos esses já 

anteriormente solicitados pelo Partido Socialista. ------------------------------------ 

A Presidente da Assembleia pediu que as questões particulares não fossem 

ali discutidas, tendo terminado o Senhor Presidente da Câmara por informar 

que qualquer cidadão, e o Senhor Sousa em particular, se podem deslocar à 

Câmara e pedir que lhes sejam disponibilizadas as informações bastando para 

tal fazer à Câmara uma manifestação de interesse, explicar a razão, e os 

documentos serão fornecidos. ----------------------------------------------------------- 

Encerramento da Reunião ----------------------------------------------------- 

Não havendo mais assuntos a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia 

deu por encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente acta, que 

depois de lida na sessão de 27 de Fevereiro de 2010, por estar conforme, foi 

aprovada e vai assinada pela Senhora Presidente da Assembleia e Primeiro 

Secretário que a redigiu. ------------------------------------------------------------------ 
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