
ACTA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA 

NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011. ----------------------------------------------- 

Aos Quinze dias do mês de Junho do ano de Dois Mil e Onze, por 

determinação do Senhor Presidente da Câmara, depois de ouvidos os 

Senhores Vereadores, que adiou a realização desta reunião do dia 13 de Junho 

de 2011 para a presente data, 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, Manuel 

Mário Mota de Oliveira e Eng.º Francisco Gomes Ribeiro ------------------------ 

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

Encontravam-se presentes nesta reunião o Chefe da DAF, o Chefe e 

Secretário do GAP e o Chefe de Divisão do GJC que secretariou a reunião. --- 

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

Pelas Catorze horas o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

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

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 14 de Junho de 2011. ------- 

Presente o resumo diário da tesouraria, do dia 14 de Junho de 2011, que 

apresenta um saldo orçamental no valor de € 381 269.50 e operações de 

tesouraria o valor de € 79 192.54. ------------------------------------------------------- 

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

2º - Terceira Revisão Orçamental. --------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Conforme informação da DAF, que anexo, foi o Município autorizado 

pela DGAL a proceder a uma repartição do FEF para 65% FEF Corrente e 

35% FEF Capital. ----------------------------------------------------------------------- 



Ora, tal alteração importa uma revisão orçamental, dado o impacto no 

valor total do orçamento corrente e capital. ---------------------------------------- 

Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal, depois de analisada 

a informação da DAF, ao abrigo do artº 68º nº 3 da Lei 169/99 de 18 de 

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

Janeiro aprove a Terceira Revisão Orçamental de 2011 e PPI, nos termos do 

documento anexo à presente proposta e da qual faz parte integrante, de forma 

a que seja submetido à Assembleia Municipal para aprovação definitiva.” ----- 

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

Terceira Revisão Orçamental de 2011 e PPI a submeter à Assembleia 

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

Votou contra o Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro que 

declarou: “Voto contra porque vejo a situação orçamental com alguma preocupação em 

termos futuros e sobretudo verificar que a previsão de algumas despesas hoje apresentadas 

peca por defeito dando pouco rigor ao orçamento”. -------------------------------------------------- 

Abstiveram-se os Senhores Vereadores Eng.º Lúcio Machado e Manuel 

Mota de Oliveira que declaram “Abstemo-nos porque a forma como é feita o 

orçamento, adequando a despesa à receita prevista, faz com que qualquer 

variação na receita importe uma diminuição imediata da verba disponível para 

despesa. É importante prever o valor correcto da receita de forma a que se 

encontrem medidas para que, estando o município sujeito a regras apertadas, 

não possa vir a ser penalizado, no final do ano, por haver uma diferença na 

receita e que conduza a um aumento do endividamento municipal”. ----------- 

3º - Condecorações Municipais. ------------------------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Tal como sucedeu no ano passado, há a intenção de no dia 25 de 

Julho de 2011 distinguir personalidades ou instituições que pelos serviços 



prestados em prol da nossa comunidade merecem um reconhecimento 

público ao nível municipal. -------------------------------------------------------------- 

De entre as várias distinções previstas a Medalha de Honra do 

Município, bem como, a Medalha Municipal Mérito são atribuídas por 

deliberação da Assembleia Municipal e Câmara Municipal, respectivamente. -- 

Assim, proponho que a Câmara Municipal, delibere: ----------------------- 

• Propor à Assembleia Municipal a atribuição da medalha de 

Honra do Município à Santa Casa da Misericórdia de Mondim 

de Basto, pelos serviços que ao longo da sua existência, de 

forma desinteressada, tem prestado à população do Município, 

em especial, a mais carenciada; ---------------------------------------- 

• Atribuir ao munícipe José Maria de Carvalho Gomes, a 

Medalha Municipal de Mérito, pelo contributo que ao longo da 

sua vida ofereceu à dinâmica da economia local, dotando-a de 

uma rede de transportes colectivos de passageiros, 

aproximando o Município de outras localidades e que muitas 

vezes transportou os mais necessitados, de forma gratuita e 

desinteressada, para além dos postos de trabalho criados, que 

ainda hoje se mantêm. --------------------------------------------------      

• Atribuir ao munícipe Padre Manuel Guedes a Medalha 

Municipal de Mérito, pela sua generosidade e vocação 

sacerdotal em prol de várias comunidades do concelho de 

Mondim de Basto; ----------------------------------------------------- 

• Atribuir ao Atei F. C. a Medalha Municipal de Mérito pelo 

trabalho que tem desenvolvido ao nível da promoção do 

espírito competitivo e desportivo junto dos jovens do 

Município, cultivando sempre um saudável bairrismo de uma 

das mais relevantes freguesias do concelho. ----------------------- 



Mais, considerando que os juniores do Mondinense F. C. atingiram este 

ano um feito que merece registo, ou seja, foram campeões juniores da 

Associação de Futebol de Vila Real, proponho também que a Câmara 

Municipal aprove um voto de louvor a cada atleta campeão, cujo certificado 

será também entregue no dia 25 de Junho de 2011.” ------------------------------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

4º - Alteração ao Regulamento para Atribuição de Medalhas do 

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

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Prevê o art.º 13º do Regulamento para Atribuição de Medalhas do 

Município de Mondim de Basto que: “A Medalha Municipal de Serviço Público 

destina-se a galardoar trabalhadores que prestem serviço na Câmara ou nas Juntas de 

Freguesia quando completem trinta e cinco, vinte e dez anos de serviço”. ------------------------- 

Ora sucede que volvido um ano desde a data de entrada em vigor do 

dito regulamento, e, depois de se colher uma melhor percepção da aplicação 

deste regulamento, quer nos parecer que para valorizar esta distinção, deverá a 

mesma ser alterada, no sentido de: “A Medalha Municipal de Serviço Público 

destina-se a galardoar trabalhadores que se aposentaram na qualidade de funcionários da 

Câmara ou das Juntas de Freguesia, desde que tal aposentação não haja resultado da 

aplicação de uma pena disciplinar”. ------------------------------------------------------------------- 

Decorrente desta alteração, mais proponho a revogação dos números 2 

e 3 do artigo 14º, que agora deixam de fazer sentido.” ------------------------------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada e apresentar à Assembleia Municipal uma proposta de 

alteração do art.º 13º do Regulamento para Atribuição de Medalhas do 

Município de Mondim de Basto para que passe a constar “A Medalha Municipal 

de Serviço Público destina-se a galardoar trabalhadores que se aposentaram na qualidade de 



funcionários da Câmara ou das Juntas de Freguesia, desde que tal aposentação não haja 

resultado da aplicação de uma pena disciplinar”. ------------------------------------------------------ 

5º - Isenção de IMI à Associação Social e Cultural dos Habitantes 

e Compartes de Vilar de Viando. ------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Encontra-se na minha posse um requerimento da Associação Social e 

Cultural dos Habitantes e Compartes de Vilar de Viando, a solicitar, ao abrigo 

das disposições combinadas nos artigos 10º al. a) e 12º nº 2 e nº 3 da Lei das 

Finanças Locais, a isenção de IMI, pelo período de cinco anos, do prédio 

urbano inscrito na matriz da freguesia de Mondim de Basto sob o art.º 2517º 

pelo período de 5 anos, atentos os fins a que o mesmo está afecto, melhor 

descritos no requerimento em anexo. ------------------------------------------------- 

Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo da 

competência prevista no artº 64º nº 6 al. a) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

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

apresente à Assembleia Municipal uma proposta no sentido de deferir a 

pretensão da requerente.” ---------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada e propor à Assembleia Municipal a isenção de IMI, pelo 

período de cinco anos, do prédio urbano inscrito na matriz da freguesia de 

Mondim de Basto sob o art.º 2517º pelo período de 5 anos, atentos os fins a 

que o mesmo está afecto, propriedade da Associação Social e Cultural dos 

Habitantes e Compartes de Vilar de Viando. --------------------------------------- 

6º - Protocolo com o Parque Natural do Alvão. ------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“A existência de uma Área Protegida – Parque Natural do Alvão - é uma 

mais-valia para Mondim de Basto, que importa valorizar e divulgar. Foi com 



este espírito que a Câmara Municipal foi parceira do ICNB no processo de 

candidatura do Parque Natural do Alvão à Carta Europeia do Turismo 

Sustentável, cuja adesão foi formalizada no dia 12 de Setembro de 2009. ------ 

Por sua vez, o ICNB tem por atribuição promover e desenvolver a 

informação, visitação, educação e sensibilização das populações, dos agentes e 

das organizações na área da conservação da natureza e da biodiversidade, com 

vista a criar uma consciência colectiva da importância dos valores naturais, 

bem como, promover a participação, nomeadamente das autarquias locais, no 

exercício de acções de conservação activa e de suporte e no financiamento do 

SNAC, sempre que essa participação se mostre possível, adequada e útil à 

prossecução dos objectivos de conservação da natureza e da biodiversidade; 

Assim, porque a Câmara Municipal pretende potenciar a divulgação e 

promoção dos produtos endógenos do concelho e dispõe de um espaço físico 

privilegiado e adequado para a realização essa promoção – Posto de Turismo, 

proponho que, nos termos das disposições combinadas do artº 64º nº 1 al. f) e 

nº 4 al. a) da Lei 169/99 de 11 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada 

pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, delibere aprovar o protocolo em anexo, 

através do qual, cede, gratuitamente ao ICNB o primeiro piso do Posto de 

Turismo para colocação de painéis informativos e outros meios de divulgação 

do Parque Natural do Alvão.” ----------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada e aprovar a minuta do protocolo a outorgar, 

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

7º - Apoio à publicação de livro “Como eu vi o 25 de Abril de 

1974”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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



“Como é do Vosso conhecimento, aquando das comemorações do 25 

de Abril foi apresentado um livro de José Teixeira da Silva, intitulado “Como eu 

vi o 25 de Abril de 1974”. ----------------------------------------------------------------- 

 Ora, considerando que o autor deste livro é um cidadão mondinense, e 

este tipo de iniciativas merece da nossa parte a devida atenção, proponho que 

a Câmara Municipal delibere apoiar a edição com o valor de 1 000.00.” -------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade apoiar a edição 

do livro de José Teixeira da Silva, intitulado “Como eu vi o 25 de Abril de 1974”, 

com o valor de € 1000.00. -------------------------------------------------------------- 

8º - Indicação de interlocutor municipal com a CNAPU. ----------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Nos termos das alíneas a) e b) do artº. 62º do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, compete à Comissão Nacional de Avaliação de 

Prédios Urbanos (CNAPU), propor trienalmente o Zonamento em cada 

Município , com base designadamente em elementos fornecidos pelos peritos 

locais e regionais e pelas entidades representadas nessa Comissão, para 

vigorarem por três anos seguintes em cada Município. --------------------------- 

Nos termos do ponto 7.4 do protocolo, estabelecido entre o Ministério 

das Finanças e a ANMP no âmbito da reforma da Tributação sobre o 

património, refere que “em cada Município, por deliberação da respectiva 

Câmara Municipal, será nomeado um técnico com habilitações adequadas, 

para servir de interlocutor junto dos serviços locais da Direcção-Geral dos 

Impostos e os coadjuvar, nomeadamente na fixação do Zonamento de cada 

um deles”. --------------------------------------------------------------------------------- 

No âmbito do processo de revisão, está previsto durante o próximo mês 

de Junho o início dos trabalhos inerentes à elaboração das propostas de 

revisão/actualização do Zonamento. Esses trabalhos são da responsabilidade 

dos peritos nomeados para cada serviço de finanças, que à semelhança do que 



aconteceu aquando da elaboração do Zonamento anterior, carecem da 

colaboração de um técnico interlocutor de cada Município. ----------------------- 

 Assim, solicitanos a ANMP a indicação de um interlocutor para o 

desempenho das funções supra descritas, tendo em vista a frequencia pelos 

mesmos de acções de formação ministradas por técnicos da DGCI, em 

colaboração com a ANMP , pelo que, deixo à Vossa consideração a indicação 

de uma pessoa a designar.” ------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade indicar o 

funcionário Eng.º Fernando António Alves da Mota Miranda. ------------------ 

9º - Protocolo “Novos Povoadores”. ------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“A Fundação EDP apoia e promove um conjunto de iniciativas de 

carácter social, educativo e cultural, em especial nas regiões de implantação 

dos novos aproveitamentos hidroeléctricos, através do desenvolvimento de 

projectos conjuntos com instituições locais/regionais que promovam o 

desenvolvimento regional e a amenização das assimetrias regionais entre o 

litoral e as regiões do interior. ----------------------------------------------------------- 

Por sua vez, a Novos Povoadores pretende atrair famílias para os 

territórios de baixa densidade, melhorando a sua qualidade de vida sem 

comprometer a sua actividade profissional, associando a qualidade de vida 

existente nas regiões de baixa densidade ao êxodo urbano cada vez mais 

desejado nos grandes centros populacionais. --------------------------------------- 

Em devido tempo, o Município de Mondim de Basto manifestou 

interesse em implementar no município este tipo de projecto-piloto de 

repovoamento como forma de dinamização territorial. ----------------------------- 

Neste contexto, foi-nos presente uma proposta de protocolo a outorgar 

com Fundação EDP; EDP – Gestão de produção de Energia S.A e Info - 

Excelência, B.I. Unipessoal, LDA, cuja apreciação e aprovação, nos termos do 



artº 64º nº 4 al. b) da Lei 169/99 de 11 de Setembro, com a redacção que lhe 

foi dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, deixo à consideração de Vossas 

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

Apreciado o assunto, foi deliberado, com três votos contra dos 

Senhores Vereadores Eng.º Francisco Gomes Ribeiro, Eng.º Lúcio Machado 

e Manuel Mota de Oliveira, reprovar a proposta apresentada. ------------------- 

Votaram a favor o Senhor Presidente da Câmara e a Senhora Vereadora 

Prof.ª Teresa de Jesus Tuna Rabiço. ----------------------------------------------------  

Pelo Senhor Vereador Eng.º Lúcio Machado foi declarado: “Voto 

contra porque considero que é uma medida cujos objectivos a que se propõe 

não serão atingidos, pelo que, se a Fundação EDP tem disponível dinheiro 

para oferecer ao Município deve ser negociado em benefício dos actuais 

residentes, apoiando as famílias e os empresários instalados, numa perspectiva 

de primeiro combater a saída de quem cá está e só depois é que se deve 

investir na cativação de quem poderá estar disponível ou não a fixar-se no 

concelho.” --------------------------------------------------------------------------------- 

Por sua vez, pelo Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro foi 

declarado: “Na minha opinião, projectos de repovoamento e de fixação de 

população ao concelho não passam pelas condições propostas neste 

protocolo. Já que estas são genéricas e de pouca objectividade, insuficientes 

para levarem as pessoas a mudarem de lugar e fazer nova residência. Como 

exemplo dou o caso semelhante ocorrido há alguns anos atrás no concelho de 

Vila de Rei, no qual foram instaladas várias famílias, e há sensivelmente um 

ano atrás residia apenas uma família no concelho. --------------------------------- 

Para mim não faz sequer sentido falar-se de repovoamento “como de 

coelhos se tratasse”. Faz sim sentido falar-se de fixar população no concelho, 

e para isso é necessário criar as condições para que o contrario não aconteça. 

Nomeadamente ao nível do empreendedorismo, emprego, ao nível dos 

serviços públicos, tornando-os mais competitivos e atractivos relativamente a 



outros concelhos, como sejam serviços de fornecimento de água, saneamento, 

recolha de resíduos sólidos taxas e licenças, etc. ----------------------------------- 

Não concordo portanto em que se fale numa política de repovoamento 

do concelho, tão pouco nos moldes em que é apresentada neste protocolo, em 

que mais parece uma medida de faz de conta que fazemos repovoamento. 

Não é certamente pelos pressupostos apresentados que alguém decide mudar 

de residência e tentar outra oportunidade noutro local.” -------------------------    

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

• Apoio à execução de obras na freguesia de Vilar de 

Ferreiros. -------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente, para admissão, uma 

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

“Após a convocação da presente reunião foi-me presente um 

requerimento da Junta de Freguesia de Vilar a dar conta que pretende executar 

em 2011 algumas obras naquela freguesia, entre as quais, valetas em Vilarinho 

e um muro de suporte na estrada que liga o lugar de Vilar para o lugar da 

Pedreira, que importam um custo global de € 7 500.00. -------------------------- 

À Câmara Municipal, nos termos do artº 64º nº 6 al. b) 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 deliberar sobre as formas de apoio às freguesias. -------- 

No Orçamento Municipal existe uma rubrica e verba de transferências 

de capital para as freguesias, destinada a obras que estas pretendam promover. 

Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere admitir a presente 

proposta a titulo extraordinário e apoiar a execução daquela obra com o valor 

de € 5000.00, devendo os pagamentos ser efectuados através daquela rubrica - 

transferência de capital, mediante a apresentação de facturas das obras a 

realizar.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade admitir a 

proposta apresentada e aprovar o apoio à execução daquelas obras que a 



Freguesia de Vilar de Ferreiros pretende executar, com o valor de € 5000.00, 

devendo os pagamentos ser efectuados através daquela rubrica - transferência 

de capital, mediante a apresentação de facturas das obras a realizar. ----------- 

• Solicitação de esclarecimentos. ----------------------------------- 

Pelo Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro foi solicitado 

um esclarecimento, nomeadamente se era verdade uma noticia veiculada na 

comunicação social onde se referia que o Município de Mondim de Basto 

tinha sido penalizados pela não comunicação à DGAL da avaliação do 

SIADAP. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta, pelo Senhor Presidente da Câmara foi esclarecido que o 

Município não tinha sido penalizado. O que sucedeu, foi que este ano foi 

promovido um conjunto de acções de formação destinadas a todos os 

funcionários, no âmbito do SIADAP. Estas acções iniciaram-se no inicio do 

ano e prorrogaram-se até ao mês de Maio. Por esse motivo, optou-se por só 

promover o processo de avaliação em SIADAP depois de todos os 

funcionários terem frequentado as acções de formação em que se 

inscreveram. Esta situação impediu que até 30 de Abril, fossem comunicados 

à DGAL os resultados da avaliação, o que determinou o congelamento de 

10% do FEF no mês de Maio. No entanto, em 30 de Maio foi prestada à 

DGAL a informação relativa ao SIADAP e consequentemente foi 

descongelada a verba que tinha sido retida pelo não envio da informação em 

causa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

deu por encerrada a presente reunião às Doze horas e Quarenta 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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