
ATA DA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA 

NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012. --------------------------------------- 

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, pelas 

dez horas, na sequência da determinação proferida pelo Senhor Presidente da 

Câmara, após a auscultação dos Senhores Vereadores, vertida na ata da 

reunião de Câmara Municipal de 26 de novembro de 2012, 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, Senhor Manuel Mota de Olivei2a e Eng.º Francisco Gomes 

Ribeiro --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Encontravam-se presentes nesta reunião o Secretário do GAP, a Chefe 

da DAF e o Chefe da GJC, que secretariou a presente reunião. ------------------- 

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

Pelas dez horas o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

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

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 19 de dezembro de 2012. -- 

Foi presente o resumo diário da tesouraria, do dia 19 de dezembro de 

2012, que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 985 

979.00 e não orçamentais de € 456 828.53. --------------------------------------------- 

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

2º - Ratificação de despacho – concessão de apoio ao almoço de 

natal dos idosos. --------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Em reunião Câmara Municipal de 16 de novembro de 2012 foi 

deliberado realizar o Almoço de Natal de Idosos destinado a todos os 



Munícipes com 60 anos ou mais e realizar-se-á no dia 16 de Dezembro de 

2012. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

As despesas de alimentação, tal como nos foi comunicado pela Rede 

Social, ficariam a cargo das freguesias que, entre si, repartiriam os custos na 

proporção do numero de idosos residentes em cada freguesia. ------------------- 

Após a abertura de inscrições e já depois de recolhidas algumas 

inscrições de idosos residentes nas freguesias de Campanhó e Mondim de 

Basto, as Juntas de Freguesia de Campanhó e Mondim de Basto informaram a 

Câmara Municipal que não participariam na iniciativa e consequentemente não 

assumiriam os custos inerentes aos seus idosos. ------------------------------------- 

Por tal motivo, e tendo em vista garantir a participação, em condições 

de igualdade, de todos os idosos que pretendessem participar no jantar de 

natal, atenta a urgência e a impossibilidade de realização de uma reunião de 

Câmara Municipal para alterar a deliberação proferida e incluir o apoio com o 

pagamento das despesas de alimentação relativas aos idosos provenientes de 

freguesias que não participam na organização do jantar, no exercício dos 

poderes que são conferidos ao Presidente da Câmara pelo art. 68 n.º 3 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, determinei que a Câmara Municipal comparticipasse 

a realização do jantar de idosos com a aquisição de alimentos que caberiam às 

freguesias que decidiram não participar na organização do jantar de natal dos 

idosos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, em cumprimento do ónus que me é imposto, apresento o 

despacho proferido para ratificação.” -------------------------------------------------- 

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

favor, um dos quais do senhor Presidente da Câmara que exerceu voto de 

qualidade, aprovar a proposta apresentada. ------------------------------------------- 

Absteve-se na presente votação o Senhor Vereador Eng.º Francisco 

Gomes Ribeiro. ---------------------------------------------------------------------------- 



Votaram contra os Senhores Vereadores Eng.º Lúcio Machado e 

Manuel Mota de Oliveira que declararam: “Por princípio estamos contra este 

tipo de propostas destinadas à ratificação de decisões já proferidas. Neste caso 

em concreto, a iniciativa é dos parceiros da Rede Social pelo que são estes que 

deverão resolver a questão e não a Câmara Municipal, até porque, a decisão 

proferida pelo Senhor Presidente da Câmara constitui uma injustiça para com 

as demais juntas de freguesia.”----------------------------------------------------------- 

3º - Adequação da Estrutura Orgânica às regras e critérios 

previstos na Lei 49/2012 de 29 de agosto. -------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, proferida na ultima 

reunião, a Assembleia Municipal, por deliberação de 14 de dezembro de 2012, 

deliberou usar a faculdade prevista no art.º 25º nº 7 da Lei 49/2012 de 29 de 

agosto e alterar a moldura organizacional do Município de Mondim de Basto, 

aprovada em 30 de setembro de 2012, para que, onde consta numero máximo 

de unidades orgânicas flexíveis 6 (seis), passe a constar 3 (Três), sendo duas 

delas Divisões Municipais - Lideradas por titulares de cargos de direção 

intermédia de 2.º Grau e a outra uma Unidade Municipal - Liderada por cargo 

de direção intermédia de 3.º Grau, designado por Chefe de Unidade 

Municipal, cujas competências, área, requisitos de recrutamento, bem como, a 

respetiva remuneração, cabe à Assembleia Municipal definir, sob proposta da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 

Assim, atentas as premissas enunciadas e considerando que está 

cometida à Câmara Municipal a competência para criar, dentro dos limites 

máximos fixados pela Assembleia Municipal, as unidades orgânicas flexíveis e 

definir as respetivas atribuições e competências, conforme dispõe a alínea a) 

do art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro que aprova o 

Regime Jurídico de Organização dos Serviços das Autarquias Locais 



(RJOSAL) proponho à Câmara Municipal, que dentro dos limites aprovados 

pela Assembleia Municipal, a criação das seguintes unidades orgânicas 

flexíveis: ------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Divisão Administrativa que, genericamente, à medida da cessação das 

comissões de serviço das respetivas chefias, agrupará as atribuições da 

Divisão Administrativa e Financeira, da Divisão de Gestão e 

Planeamento Urbano, do Gabinete Jurídico e Contencioso e 

parcialmente da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto 

e do Gabinete de Desenvolvimento, Modernização Sustentabilidade; 

2 Divisão Operativa que, genericamente, à medida da cessação das 

comissões de serviço das respetivas chefias, agrupará as atribuições da 

Divisão de Administração e Conservação do Território e parcialmente 

da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto e do 

Gabinete de Desenvolvimento, Modernização Sustentabilidade. --------- 

Apreciada e votada a criação das unidades orgânicas flexíveis e de forma a 

dar maior consistência ao modelo aprovado e agora operacionalizado, mais 

proponho apreciação e, caso assim entendam, a aprovação, do Regulamento 

Orgânico do Município de Mondim de Basto em anexo, que reúne a súmula 

dos atos tendentes à operacionalização da estrutura dos serviços.” ---------------  

Apreciado o assunto, foi deliberado por maioria aprovar a proposta 

apresentada e do Regulamento Orgânico do Município de Mondim de Basto 

em anexo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Abstiveram-se nesta votação os Senhores Vereadores Eng.º Lúcio 

Machado, Eng.º Francisco Gomes Ribeiro e Manuel mota de Oliveira. --------- 

4º - Isenção de taxa de licenciamento ao Núcleo Empresarial de 

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

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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



“Encontra-se na minha posse um requerimento, que anexo, do Núcleo 

Empresarial de Mondim de Basto a solicitar autorização de ocupação do 

espaço público para realização de uma iniciativa de animação em espaço 

público, nomeadamente a colocação de equipamento de amplificação sonora, 

para reprodução de música e publicidade aos estabelecimentos comercias 

aderentes na época de natal, bem como, a emissão da respetiva licença especial 

de ruido e de publicidade sonora. ------------------------------------------------------- 

Naquele requerimento, solicita também a requerente a isenção das 

respetivas taxas de licenciamento. ------------------------------------------------------ 

Após a apreciação do pedido de licenciamento, foi o mesmo deferido, 

no entanto, porque é à Câmara Municipal que compete deliberar sobre a 

isenção de taxas requerida e considerando que a iniciativa a promover pela 

requerente visa a promoção do comércio tradicional e a animação pública, 

sem qualquer fim lucrativo, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do 

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

Administrativas, isente de taxas a requerente pelos licenciamentos solicitados.”  

Após a discussão do assunto, pelo Senhor Vereador Eng.º Lúcio 

Machado, atenta a possibilidade de conflitos de interesses, ausentou-se da 

reunião no período em que decorreu a votação. ------------------------------------- 

Colocada à votação, foi a proposta apresentada aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------- 

Após a votação, regressou à reunião o Senhor Vereador Eng.º Lúcio 

Machado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

5º - Processo Toponímico da freguesia de Atei. ----------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontra-se na minha posse um estudo, elaborado pela freguesia de 

Atei, para instalação da toponímia naquela freguesia. ------------------------------- 



Considerando que por deliberação da Assembleia Municipal foi 

constituída uma Comissão de Toponímia, proponho que a Câmara Municipal 

remeta o estudo em anexo àquela comissão para que esta apresente, uma 

proposta para instalação da toponímia na freguesia de Atei.” --------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade remeter o 

processo à Comissão de Toponímia para emissão de parecer. --------------------- 

6º - Emissão de parecer prévio para abertura de procedimento 

destinado à contratação de prestação de serviços. ---------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Como já sucedeu em casos análogos, nos termos do artº 22º nº4 da 

Lei do Orçamento de Estado para 2011, disposição mantida em vigor pelo 

Orçamento de Estado para 2012, a abertura de procedimento para 

contratação de prestações de serviços importa a emissão de um parecer prévio 

favorável vinculativo por parte da Câmara Municipal. ------------------------------ 

Ora sucede que, no uso das competências que me são próprias, e tal 

como identificado nas informações em anexo, pretendo determinar a abertura 

de um procedimento tendo em vista a aquisição dos serviços de elaboração 

dos projetos de especialidade, medições e orçamento para o Centro 

Comunitário de Atei. ---------------------------------------------------------------------- 

Assim, considerando a necessidade de assegurar a prestação destes 

serviços, proponho que a Câmara Municipal delibere emitir parecer favorável 

àquela contratação.” ----------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

7º - Realização de Montaria ao Javali. ----------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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



“Na sequência da informação em anexo e à semelhança dos anos 

anteriores, o Município, enquanto gestor da Zona de Caça Municipal de 

Mondim de Basto, pretende promover, no próximo dia 5 de janeiro de 2013, 

uma Montaria ao Javali tendo em vista, por um lado, proceder à correção da 

densidade do javali e, pelo outro, promover um evento de valorização dos 

recursos cinegéticos do concelho. ------------------------------------------------------ 

Para execução desta iniciativa prevê-se um custo de € 2 500.00, que será 

suportado com os proveitos da mesma, uma vez que estima-se a participação 

de 100 caçadores que pagarão € 25.00 e € 40.00, consoante se trate de 

caçadores locais ou caçadores de fora do concelho respetivamente. ------------- 

Assim, nos termos do artigo 64º nº 2 al. l) da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/20002, de 11 de 

Janeiro, proponho a aprovação da realização desta iniciativa nos termos 

propostos na informação em anexo.” -------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

8º - Informação – Realização de Encontro de Reis. ------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada a seguinte 

informação escrita: ------------------------------------------------------------------------ 

“Nos termos do Regulamento do Encontro de Cantares de Reis de 

Mondim de Basto, aprovado na reunião de Câmara de 30 de Novembro de 

2009, a Câmara Municipal pretende organizar no próximo dia 6 de janeiro de 

2013 mais uma edição daquele evento. ------------------------------------------------ 

À semelhança de que sucedeu o ano passado o valor global do prémio 

atribuir e que foi previsto no orçamento aprovado para 2013 será de € 

1500.00, a repartir em iguais partes por todos os grupos que venham a 

inscrever-se.” ------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade tomar 

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



9º - Informação à Câmara Municipal – Listagem de contratos 

celebrados (requisições) ao abrigo da autorização genérica de dispensa 

de parecer prévio. ------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma informação 

sobre os contratos celebrados (requisições) ao abrigo da autorização genérica 

de dispensa de parecer prévio nos meses de outubro e novembro. ---------------  

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade tomar 

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

10º - Informação relativa à atribuição de subsídios de transporte. - 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Decorrido o prazo para a apresentação de candidaturas à atribuição do 

subsídio de transporte aos alunos do ensino secundário ou equivalente que 

frequentam estabelecimentos de ensino fora do concelho em virtude de os 

mesmos não serem lecionados na EB 2,3/S de Mondim de Basto, houve 

apenas um candidato a requerer o subsídio, a qual demonstrou preencher os 

requisitos de admissão e atribuição do mesmo: -------------------------------------- 

- Ana Teresa Pereira Teixeira, a frequentar o Curso de Design de Moda, 

no Cenatex em Guimarães. -------------------------------------------------------------- 

Verificado o cumprimento dos requisitos, nos termos do Regulamento 

Municipal respetivo, informo que será atribuído o subsídio de transporte à 

referida aluna, no valor do 50% da despesa efetuada, que só realiza às 

Segundas e Sextas-feiras, quando fizer chegar aos serviços da Câmara 

Municipal as vinhetas do passe ou outro documento comprovativo da 

despesa.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade tomar 

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

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



 Proposta extraordinária – Renovação da declaração de 

interesse concelhio. ----------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente, para admissão e 

discussão, a seguinte proposta extraordinária: ---------------------------------------- 

“Em 27 de fevereiro de 2008 a Câmara Municipal reconheceu como de 

interesse para o concelho a instalação de uma exploração de massas minerais 

que Empresa Irmãos Mota da Silva L.da pretendia instalar em Sobreira, Atei, 

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

Ora sucede que desde então e até à presente data aquela declaração 

caducou, pelo que veio agora a requerente solicitar a renovação daquela 

declaração para instruir o processo de licenciamento. ------------------------------- 

Assim, não se vislumbrado quaisquer alterações às circunstâncias que 

justificaram o reconhecimento de interesse proferido em 2008, proponho que 

a Câmara Municipal delibere renovar a deliberação proferida e reconheça 

como de interesse para o concelho a instalação de uma exploração de massas 

minerais que Empresa Irmãos Mota da Silva L.da pretende instalar em 

Sobreira, Atei, Mondim de Basto, cujo requerimento inicial foi registo sob o 

nº 680/2008 de 07.02.2008.” ------------------------------------------------------------ 

Apreciada admissão da proposta, foi deliberado por unanimidade, 

admiti-la para discussão e votação. ----------------------------------------------------- 

Apreciada a proposta, foi deliberado por unanimidade renovar a 

deliberação proferida em 27 de fevereiro de 2008 e reconhecer como de 

interesse para o concelho a instalação de uma exploração de massas minerais 

que Irmãos Mota da Silva L.da pretende instalar em Sobreira, Atei, Mondim 

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

 Alerta para a necessidade de correção de linha de água sita no 

lugar dos Carvalhos, freguesia de Atei. ------------------------------ 

Pelo Senhor Vereador Manuel Mota de Oliveira foi usada a palavra para 

alertar a Câmara Municipal para a necessidade de uma intervenção numa linha 



de água sita no lugar dos Carvalhos, freguesia de Atei que em situações de 

grande pluviosidade, como a que sucedeu no dia 14 de dezembro de 2012, 

transborda para a estrada municipal e segue em direção a uma habitação, 

degradando a via e coloca em perigo a habitação e as pessoas que nela 

residem. Mais referiu que a situação aparenta fácil resolução uma vez que 

existem dois ribeiros próximos que facilmente podem acolher aquela linha de 

água em situações excecionais, como a ocorrida naquele dia. ---------------------- 

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

Municipal já tinha conhecimento da situação e que no próprio dia 14 de 

dezembro de 2012 tinha adotado medidas de correção temporária da situação 

e que estava em analise a adoção de medidas de correção para evitar que a 

situação ocorrida naquele local e noutros não se venham no futuro a repetir. -- 

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

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

deu por encerrada a presente reunião às onze horas e dez 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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