
ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA 

NO DIA 8 DE JULHO DE 2014. ------------------------------------------------ 

Aos oito dias do mês de julho 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 julho 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 julho de 2014. --------- 

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

que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 2 465 927.88 

e não orçamentais de € 505 521.12. ---------------------------------------------------- 

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

2º - Regulamento Interno do Centro de BTT e Casa Abrigo de 

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

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Em…foi apresentada uma candidatura ….com o objetivo de recuperar 

e adaptar a antiga Casa do guarda Florestal da Sra da Graça a Centro de BTT e 

Casa Abrigo. -------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo sido aprovada a candidatura e estando já em fase adiantada as 

obras de recuperação, é oportuno aprovar o Regulamento que disciplinará as 

normas de acesso e utilização do Centro de BTT e Casa Abrigo. ----------------- 

Assim, diligenciei a elaboração da proposta de Regulamento interno 

que segue agora para Vossa apreciação, pelo que, nos termos do artigo do 

artigo 33º no 1 al.k) da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, proponho a 

aprovação da proposta de Regulamento Interno do Centro de BTT e Casa 

Abrigo de Mondim de Basto.” ---------------------------------------------------------- 



Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar o 

Regulamento Interno do Centro de BTT e Casa Abrigo de Mondim de Basto.    

3º - Protocolo com a Federação de Campismo e Montanhismo de 

Portugal. ------------------------------------------------------------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“A Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal é dona e 

legítima proprietária do Parque de Campismo de Mondim de Basto e 

reconhece que tal infraestrutura é, de entre as que possui, das que oferecem 

melhor qualidade enquanto polo de várias modalidades afins do campismo e 

montanhismo, nomeadamente o pedestrianismo, a escalada e o canyoning; ----  

A Federação reconhece também ao concelho de Mondim de Basto 

condições excecionais para a prática de tais modalidades afins do campismo e 

montanhismo e que dentro de um desenvolvimento sustentado, permitirão 

que as mesmas se desenvolvam com forte impacto para a região e sua 

juventude; ----------------------------------------------------------------------------------- 

A Federação está disponível para aumentar as valências do Parque de 

Campismo de Mondim de Basto, no entanto, a mesma importa uma afetação 

de recursos excecionais que não dispõe, nem a rentabilidade do parque o 

permite. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Por sua vez, o Município, conforme afirmado por deliberação da 

Assembleia Municipal de Mondim de Basto proferida a 30.de setembro de 

2009, que reconheceu como de interesse público municipal à existência e 

construção de um Parque de Campismo no concelho de Mondim de Basto, 

reconhece que um aumento das valências do Parque de Campismo de 

Mondim de Basto constituem uma mais-valia para a promoção turística do 

concelho, o que acentua o interesse público municipal, já declarado. ------------ 

Assim, tendo em vista aumentar as valências do Parque de Campismo 

de Mondim de Basto, estabelecemos um dialogo com a Federação de 



Campismo e Montanhismo de Portugal, do qual resultou a proposta de 

protocolo em anexo, onde o Município, perante a disponibilidade da 

Federação para aumentar as valências do Parque de Campismo de Mondim de 

Basto, se compromete a apoiar as atividades do Parque, bem como, perante a 

disponibilidade da Federação em conceder condições especiais no uso dos 

serviços por aquela prestados no referido Parque a munícipes e entidades do 

concelho, o Município compromete-se a conceder condições especiais aos 

campistas alojados no Parque de Campismo, nomeadamente no acesso à 

Piscina Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 

Assim, nos termos supra exposto, proponho que a Câmara Municipal, 

ao abrigo do art.º 33º nº 1 u) da Lei 75/2013 de 12 de setembro, aprove a 

minuta do protocolo em anexo à presente e conceda poderes ao Presidente da 

Câmara para o subscrever.” -------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por maioria aprovar a proposta de 

protocolo em anexo à presente e da qual faz parte integrante e conceder 

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

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

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

4º - Apoio à Comissão de Festas em Honra de S. Pedro e Nossa 

Senhora de Fátima. ----------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Conforme requerimentos em anexo, fomos contactados por Francisco 

Miranda Leite, em representação da Comissão de Festas em Honra de S. 

Pedro e Nossa Senhora de Fátima a solicitar o licenciamento de um arraial, 

com lançamento de fogo-de-artifício, no âmbito das Festas em Honra de S. 

Pedro e Nossa Senhora de Fátima, que se irão realizar na freguesia de Atei, 

nos dias 11 a 13 de julho de 2014. ------------------------------------------------------ 



Naquele requerimento solicita-nos o requerente, em nome da referida 

comissão de festas, a isenção de todas as taxas de licenciamento. ---------------- 

Nestes termos e considerando o interesse do Município na realização 

deste tipo de eventos, que enriquecem e dinamizam a atividade cultural e 

recreativa no concelho, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do artº 

5º nº 2 al. a) do Regulamento e Tabela de Taxas Administrativas, isente do 

pagamento de taxa os licenciamento requeridos.” ----------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

5º - Solicitação de lugar no recinto da Feira. --------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Conforme requerimentos em anexo, vieram: -------------------------------- 

• Andreia Martinho Chorão, solicitar o lugar nº 96 do recinto das Feira; ------- 

• Flávio José Gonçalves Pinto, solicitar o lugar nº 111 do recinto das Feira; --- 

• Maria da Conceição Ribeiro, solicitar o lugar nº 130 do recinto das Feira; --- 

• Paulo Alexandre Ribeiro Ferreira, solicitar o lugar nº 17 do recinto das 

Feira; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, considerando por um lado que os requerentes demonstraram 

possuir todos os requisitos para venda em feiras e pelo outro a disponibilidade 

dos lugares requeridos, proponho o deferimento da pretensão e a atribuição 

dos referidos lugares.” -------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

6º - Informação sobre Contratos Celebrados ao abrigo do Parecer 

Genérico. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

uma listagem dos contratos celebrados no mês de junho de 2014, ao abrigo da 

autorização genérica concedida por deliberação da Câmara Municipal de 11 de 

junho de 2014. ----------------------------------------------------------------------------- 



Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade, tomar 

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

• Convite para integração nos corpos sociais da Cooperativa 

Mondim Mais Social. ----------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito que em 9 de janeiro de 2014 

enviou um email para convite dos Senhores Vereadores Eng.º Lúcio Machado 

e Dr.ª Aurora Peixoto para integrar os órgãos sociais na Cooperativa 

Mondim+Social, mas que até à data não tinha obtido resposta, pelo que, iria 

reiterar o envio do email, mas solicitou a atenção dos Senhores vereadores 

para a resposta ao convite efetuado, tendo em vista o empossamento dos 

novos membros dos órgãos sociais da Cooperativa. -------------------------------- 

• Convite para a inauguração das novas instalações da CPCJ.  

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito que amanhã, dia 9 de julho 

de 2014, da parte da manhã se iriam inaugurar as novas instalações da CPCJ, 

pelo que, convidou os Senhores Vereadores a, se assim o entenderem e 

estiverem disponíveis, participar. ------------------------------------------------------- 

• Convite para a participação na sessão de protesto 

organizada pela Ordem dos Advogados contra o novo mapa 

judiciário. -------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito que tinha sido convidado 

pela Bastonária da Ordem dos Advogados para participar na sessão de 

protesto contra o novo mapa judiciário que vai ser realizada no dia 15 de julho 

de 2014, em Lisboa. ----------------------------------------------------------------------- 

Na sequência da informação prestada mais referiu que o Município iria 

disponibilizar transporte a todas as pessoas interessadas em participar, pelo 

que convidou as Senhoras Vereadoras, se assim o entendessem e tivessem 

disponibilidade, a participar. -------------------------------------------------------------   

• Apoio concedido à Associação Aldeias de Mondim. ---------- 



Pela Senhora Vereadora Dr.ª Autora Peixoto foi dito que aquando da 

discussão, na última reunião de Câmara, da proposta para atribuição de um 

subsídio à Associação Aldeias de Mondim foi referido pela Senhora Vereadora 

Prof. Teresa que a Associação, no ano de 2012, tinha em mente o 

desenvolvimento de um projeto de teleassistência, mas que o mesmo não teria 

sido executado. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mais disse que, depois de ter consultado as atas da reunião de Câmara, 

nomeadamente a ata de 26 de novembro de 2012, verifica-se que a Câmara 

tinha atribuído um subsídio para a execução daquele projeto. --------------------- 

Assim, pela Senhora Vereadora Dr.ª Aurora Peixoto foi solicitada 

informação sobre o acompanhamento que a Câmara fez à execução do 

mesmo, em especial, em relação à execução do subsídio atribuído. -------------- 

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

efetivamente tinha atribuído o subsídio, mas que neste momento não 

dispunha de elementos para oferecer a resposta, mas iria recolhê-los e logo 

que estejam disponíveis serão disponibilizados. -------------------------------------- 

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

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

deu por encerrada a presente reunião às dez horas e quarenta 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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