
ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA NO DIA 8 

DE ABRIL DE 2014. --------------------------------------------------------------- 

Aos oito dias do mês de abril 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, a chefe da 

DAF 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 8 de abril 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 7 de abril de 2014. --------- 

Foi presente o resumo diário da tesouraria, do dia 7 de abril de 2014, 

que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 2 110 057.61 

e não orçamentais de € 488 701.53. ---------------------------------------------------- 

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

2º - Relatório de gestão e documentos da prestação de contas do 

exercício de 2013. -------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Em respeito aos princípios orientadores de uma gestão pública aberta 

e transparente, solicitei junto da Divisão Administrativa e Financeira a 

elaboração do Relatório de Gestão e Documentos da Prestação de Conta do 

Exercício de 2013. ------------------------------------------------------------------------- 

Assim, deixo a análise dos documentos em anexo à consideração de 

Vossas Excelências e proponho que a Câmara Municipal, no exercício da 

competência tipificada no art.º 32º n.º 1 al. i) da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, aprove o Relatório de Gestão e Documentos da Prestação de Conta 

do Exercício de 2013, para que seja remetido à Assembleia Municipal para 

aprovação final.” -------------------------------------------------------------------------- 



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

favor, aprovar a proposta de Relatório de Gestão e Documentos da Prestação 

de Conta do Exercício de 2013 e submetê-la à Assembleia Municipal. ---------- 

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

Peixoto e Dr.ª Raquel Vieira que declararam “A nossa abstenção vai no 

sentido de não termos estado em exercício no de 2013, na sua totalidade.” ---- 

3º - Quarta Modificação ao Orçamento e Primeira Revisão 

Orçamental de 2014. ---------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Na sequência da informação da DAF, que anexo, há a necessidade de 

se proceder à Quarta Modificação ao Orçamento e Primeira Revisão 

Orçamental de 2014. ---------------------------------------------------------------------- 

Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do artº 

33º nº 1 al. c) da Lei 75/2013 de 12 de setembro, aprove a Quarta 

Modificação ao Orçamento e Primeira Revisão Orçamental de 2014, nos 

termos do documento anexo à presente proposta e da qual faz parte 

integrante, para que seja submetido à Assembleia Municipal para aprovação.”   

Aquando da discussão da proposta, pela Senhora vereadora Dr.ª Aurora 

Peixoto foram solicitados alguns esclarecimentos, nomeadamente: Qual a 

necessidade de reforçar a rubrica estudos, pareceres projetos de consultadoria, 

bem como, qual o motivo de reforçar, com € 62 000.00 a rubrica Instituições 

sem Fins Lucrativos. ---------------------------------------------------------------------- 

Em resposta, pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito que 

relativamente ao reforço da rubrica estudos, pareceres projetos de 

consultadoria resulta da preparação do novo quadro comunitário, 

nomeadamente a elaboração de alguns projetos que o Município espera 

contactar. Quanto ao reforço da rubrica Instituições Sem Fins Lucrativos 

referiu que se deve à perceção de que há intenção de duas ou três associações 



de solicitar apoios ao Município, nomeadamente uma que se refere à 

construção da Capela da Serra. ---------------------------------------------------------- 

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

favor, aprovar a proposta de Quarta Modificação ao Orçamento e Primeira 

Revisão Orçamental de 2014 e submetê-la à Assembleia Municipal. ------------- 

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

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

4º - Renovação da deliberação da Assembleia Municipal para 

autorização de abertura de um procedimento concursal – Técnico 

Superior em Sociologia. ------------------------------------------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Por deliberação de 11 de fevereiro de 2013, solicitou a Câmara 

Municipal autorização à Assembleia Municipal para abertura de um 

procedimento concursal para constituição de uma relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, de um técnico superior na área de área de 

sociologia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia Municipal concedeu tal autorização por deliberação de 23 

de fevereiro de 2013. ---------------------------------------------------------------------- 

Após aquela autorização, e tal como na altura foi referido, o Município 

solicitou aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 

administração local autorização para abertura do citado procedimento 

concursal o que foi concedido por despacho de 14 de outubro de 2013. -------- 

Após aquela autorização, o Município consultou à Direção-Geral da 

Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA),para saber da 

existência de trabalhadores em situação de requalificação para o posto de 

trabalho em causa, bem como, informação sobre a existência ou não de 

candidatos, em reserva, que permita satisfazer as características do posto de 

trabalho a ocupar. -------------------------------------------------------------------------- 



Por respostas de 27 de março de 2014 informou a Direção-Geral da 

Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) que, por razões 

legais, ainda não emitia informação sobre a existência de trabalhadores em 

situação de requalificação para o posto de trabalho em causa, bem como, 

informou que não existiam candidatos em reserva que permitissem satisfazer 

as características do posto de trabalho a ocupar. ------------------------------------- 

Assim, porque em 27 de março de 2014 ficaram reunidas todas as 

condições para se determinar a abertura do concurso, procedi à abertura do 

mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

No entanto, considerando que por força do art.º 64º nº 3 da Lei n.º 83-

C/2013 de 31 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2014), caso a 

homologação da lista de classificação final não ocorra no prazo de seis meses 

após a deliberação da Assembleia Municipal, como sucede neste caso, há lugar 

à renovação da deliberação em causa, pelo que, nos termos e fundamentos da 

deliberação da Câmara Municipal de 11 de fevereiro de 2013, que, por 

brevidade, aqui dou por reproduzidos, proponho que a Câmara Municipal 

apresente à Assembleia Municipal uma proposta para renovação da 

deliberação de 23 de fevereiro de 2013 a autorizar a abertura de um 

procedimento concursal para constituição de uma relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, de um técnico superior na área de área de 

sociologia.” --------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

5 º - Emissão de Parecer Prévio à “Aquisição de serviços 

Manutenção de Viaturas – 2014”. ------------------------------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Conforme informação em anexo, há a necessidade de se proceder à 

abertura de um procedimento, por ajuste direto, para “Aquisição de serviços 



Manutenção de Viaturas – 2014”. ------------------------------------------------------ 

Assim, porque nos termos do art.º 73º nº 4 e 11 da Lei 83-C/2013 e da 

alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro, a abertura 

de procedimento para contratação de prestações de serviços importa a 

emissão de um parecer prévio favorável vinculativo, por parte da Câmara 

Municipal, proponho que a Câmara Municipal no uso da competência que lhe 

é própria delibere emitir, nos termos da informação em anexo, parecer 

favorável e autorize a abertura do procedimento para “Aquisição de serviços 

Manutenção de Viaturas – 2014”. ------------------------------------------------------ 

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. ------------------------------------------------------------ 

6 º - Apoio ao Agrupamento Vertical de Escolas de Mondim de 

Basto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Conforme ofício em anexo, fomos contactados pelo Agrupamento 

Vertical de Escolas de Mondim de Basto a solicitar um apoio Municipal para 

realização da quarta Edição das Jornadas Novas Oportunidades. ----------------- 

Tal apoio, conforme o referido oficio é de logística e oferta dos trofeus 

para a eleição da Miss e Mister da Escola. --------------------------------------------- 

Nestes termos e considerando o fim e destinatários 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 da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro delibere deferir a pretensão do requerente.” ------------------------------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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



7º - Isenção da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Mondim de Basto do pagamento de taxa de licenciamento. --------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontra-se na minha posse um requerimento, que anexo, da Fábrica 

da Igreja Paroquial da Freguesia de Mondim de Basto, a solicitar a isenção de 

taxa de licenciamento de ruido para lançamento de foguetes, no âmbito das 

festividades pascais. ----------------------------------------------------------------------- 

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

Administrativas, a Câmara Municipal pode isentar de taxas as associações 

religiosas, como é o caso. ----------------------------------------------------------------- 

A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Mondim de Basto 

prossegue fins, que cultivam tradições enraizadas na freguesia de Mondim de 

Basto, contribuindo desta forma para a preservação do património cultural do 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Tal instituição, é subsidiada pelos contributos que os munícipes de 

forma livre e espontânea lhe disponibilizam, destinando-se as receitas à 

satisfação de necessidades coletivas. ---------------------------------------------------- 

Neste contexto, quer me parecer que o contributo destas festividades 

para a preservação das tradições pascais que integram o património cultural do 

Município, deve ser acompanhado da isenção das taxas administrativas que 

estão inerentes às atividades a desenvolver, pelo que, nos termos daquela 

disposição regulamentar proponho o deferimento do pedido de isenção de 

taxas apresentado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Mondim de 

Basto no âmbito do procedimento de licenciamento municipal de ruido para o 

lançamento de foguetes, enquadrado nas festividades pascais.” ------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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



8º - Informação com listagem de contratos celebrados 

(requisições) ao abrigo da autorização genérica. ----------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada, para conhecimento, 

uma listagem dos contratos celebrados ao abrigo da autorização genérica no 

mês de março de 2014. ------------------------------------------------------------------- 

Aquando da apreciação da informação prestada, pela Senhora vereadora 

Dr.ª Aurora Peixoto foi solicitado um esclarecimento, nomeadamente a que se 

referem as despesas tidas com a deslocação para formação de Ângela Maria 

Fonseca Pereira e as despesas de deslocação para a conferência “Dia da 

Mulher”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta, pelo Presidente da Câmara foi dito que no momento não 

dispunha de informação relativamente a essas despesas, mas que iria solicitar a 

informação e que logo que esteja disponível será dada a conhecer às Senhoras 

Vereadoras. --------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade, tomar 

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

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

• Ratificação de decisão – Aprovação de proposta de 

protocolo a outorgar com a Freguesia de Vilar de Ferreiros.  

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada para inclusão na ordem 

do dia uma proposta escrita com o seguinte teor: ------------------------------------ 

“Por protocolo outorgado em 30 de julho de 2012, acordaram o Município 

de Mondim de Basto e a Freguesia de Vilar de Ferreiros a transferência de 

toda a rede de abastecimento de água na freguesia de Vilar de Ferreiros da 

freguesia para o município. -------------------------------------------------------------- 

Nos termos da cláusula segunda números 4 e 5, obrigou-se o Município a:   

o Nos termos e condições que entenda por convenientes, 

assegurar de imediato o fornecimento de água aos utilizadores do 

extinto do sistema de abastecimento de água da freguesia de 



Vilar de Ferreiros, bem como, a todos os que o requeiram, não 

podendo recusar o fornecimento com fundamento na ausência 

de contrato com a freguesia ou inexistência de contador, desde 

que o requerente se disponibilize a outorgar contrato com o 

Município e permita a instalação de contador na sua propriedade.  

o Nos anos de 2013 e 2014 a realizar investimentos na rede de 

abastecimento de água à freguesia de Vilar de Ferreiros de modo 

a que o serviço seja prestado na freguesia de Vilar de Ferreiros 

em condições idênticas às freguesias onde o município é já titular 

dos direitos de fornecimento e abastecimento de água. ------------ 

A Freguesia de Vilar de Ferreiros dispõe de recursos humanos (um 

funcionário) e equipamentos (uma viatura ligeira de mercadorias e um trator) 

que pela sua proximidade e conhecimento local constituem uma mais-valia 

para colaborar com o Município nas obrigações assumidas naqueles números 

4 e 5 da cláusula segunda do protocolo celebrado em 30/07/2012. -------------- 

A celebração de protocolos e transferências para as Freguesia está agora 

dependente de aprovação pela Assembleia Municipal que vai reunir no 

próximo dia 17 de abril de 2014. -------------------------------------------------------- 

A presente reunião de Câmara, no dia 7 de abril de 2014 já se encontrava 

convocada e enviada a respetiva ordem do dia, pelo que, era impossível o 

aditamento de nova proposta, de forma a ser discutida antes do envio da 

ordem do dia da próxima Assembleia Municipal; ------------------------------------ 

A Freguesia de Vilar de Ferreiros manifestou disponibilidade para a 

outorgação do protocolo em anexo ao presente. ------------------------------------- 

Nos termos expostos, atenta a necessidade e urgência de aprovação da 

proposta de protocolo em anexo, no exercício dos poderes que lhe são 

conferidos pelo artº 35º nº 3 da Lei 75/2013 de 12 de setembro determinei a 

aprovação pelo que, em cumprimento dos deveres a que fiquei obrigado, 

apresmnto o despacho proferido para ratificação.” ---------------------------------- 



Apreciada a admissão da proposra, foi deliberado por unanimidade admiti-

la para discussão e votação na presente reunião de Câmara. ----------------------- 

Apreciada a proposta e posta em votação, foi deliberado por maioria, 

com três votos a favor, ratificar a decisão proferida pelo Senhor Presidente da 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

• Informação sobre a Rede Escolar. -------------------------------- 

Pelo Senhor Presidnete da Câmara foi informada a Câmara Municipal 

que, pelas informações que lhe tinham sido prestadas pelo Ministério da 

Educação,  no proximo ano lectivo, iriam ser encerrados os Jardins de 

Infância do Bilhó e de Ermelo, sendo que as três crianças do Bilhó iriam para 

Vilarinho e as crianças de Ermelo iriam para Paradança. Mais informou que, 

em Atei, logo que estejam concluidas as obras em curso serão tranferidos para 

esse edficio todas as crianças. ------------------------------------------------------------ 

• PEDI – Plano de Desenvolvimento e Integração. ------------- 

Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento que o Municipio foi 

convidado a fazer chegar à CIM do Ave as principais ideias que, dentro das 

linhas orientadoras do Plano de Desenvolvimento e Integração, entendesse 

pertinentes apresentar, pelo que, caso as Senhoras Vereadoras quissessem dar 

algum contributo estaria disponivel para o receber. --------------------------------- 

• Funcionamento do Centro de Saúde. ---------------------------- 

Pelo Senhora Vereadora Dr.ª Aurora Peixoto foi solicitado um 

esclarecimento, nomeadamente se havia desenvolvimentos relativamente ao 

atual estado de funcionamento do Centro de Saúde. -------------------------------- 

Em resposta, pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito que já reuniu 

com o Secretário de Estado, no entanto, o Ministério da Saúde ainda não 

dispounha de solução. -------------------------------------------------------------------- 

• Comemorações dos Forais. ---------------------------------------- 



Pelo Senhora Vereadora Dr.ª Aurora Peixoto foi solicitado um 

esclarecimento, nomeadamente as razões de ter sido alterada recentemente a 

denominação das comemorações. ------------------------------------------------------ 

Em resposta, pelo Presidente da Câmara, foi dito que esta questão já 

estava esclarecida publicamente num comunicado divulgado nas redes sociais 

do Município. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

deu por encerrada a presente reunião às onze horas e vinte 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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