
ACTA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA NO DIA 12 

DE NOVEMBRO DE 2013. ------------------------------------------------------ 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, 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 pais nos dias 7 a 

12 de novembro de 2013 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. ------------- 

• Registo da falta dos Senhores Vereadores Eng.º Lúcio 

Machado e Dr.ª Aurora Peixoto à reunião de Câmara 

realizada a 29 de outubro de 2013. -------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dado conhecimento que desde o 

dia 29 de outubro de 2013 até à presente data não foi apresentada a 

justificação da falta dos Senhores Vereadores Eng.º Lúcio Machado e Dr.ª 

Aurora Peixoto à reunião da Câmara Municipal realizada no dia 29 de outubro 

de 2013, pelo que, foi registada a respetiva falta. ------------------------------------- 

Atenta a ausência do Senhor Vereador Eng.º Lúcio Machado na 

presente reunião, vai o mesmo ser notificada da mesma por via postal. --------- 

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

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 11 de novembro de 2013. -- 

Foi presente o resumo diário da tesouraria, do dia 11 de novembro de 

2013, que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 

2 032 012.84 e não orçamentais de € 504 356.04. ------------------------------------ 

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

2º - Adesão ao Pacto Europeu de Autarcas. ---------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Através da adesão ao Pacto Europeu de Autarcas as autarquias locais e 

regionais comprometem-se voluntariamente a prover o aumento da eficiência 



energética e a utilização de fontes de energias renováveis nos respetivos 

territórios, contribuído para o objetivo europeu de reduzir as emissões de 

CO2 em pelo menos 20% até 2020. ---------------------------------------------------- 

Os Signatários do Pacto comprometem-se a implementar Planos de 

Ação para as Energias Sustentáveis nos seus territórios, nos quais se apresenta 

conjunto de medidas de iniciativa municipal, privada ou em parceria, centradas 

na promoção da eficiência no consumo de energia e na integração de energias 

renováveis de pequena escala no território do concelho, designadamente em 

meio urbano ou nos transportes e logística. ------------------------------------------- 

O Plano de Ação para a Energia Sustentável é um instrumento 

fundamental na conceção, implementação e monitorização das medidas 

orientadas para o cumprimento das metas do Pacto dos Autarcas. No quadro 

da conceção das medidas, o PAES fornece através da matriz energética 

informação precisa sobre a distribuição sectorial dos consumos energéticos e 

dos respetivos vetores energéticos. Ao longo da implementação de medidas de 

melhoria da eficiência do consumo energético ou de integração de renováveis 

a matriz fornece indicações sobre o sucesso da sua implementação ou sobre 

eventuais desvios e correções. ----------------------------------------------------------- 

O PAES é um meio de disseminação da informação sobre os desafios e 

oportunidades colocados ao município, aos agentes privados e aos munícipes 

em geral pelas exigências do compromisso assumido pela adesão ao Pacto dos 

Autarcas. Do ponto de vista dos desafios, o PAES evidencia os consumos 

energéticos sobre os quais é prioritária uma atuação. Do ponto de vista das 

prioridades, o PAES fornece elementos para avaliação de custos e benefícios 

das medidas que concretizam as metas do Pacto Europeu dos Autarcas 

expondo, portanto, as oportunidades de investimento público e privado. ------ 

A análise prospetiva da evolução dos consumos energéticos no 

Concelho permite antever os cenários de evolução, considerando tanto a 

situação de base como os impactos das medidas a implementar no quadro do 



cumprimento das metas do Pacto dos Autarcas. Através da análise prospetiva 

os benefícios a médio prazo podem ser aferidos permitindo, assim, antecipar a 

evolução dos indicadores energéticos que correspondem a essas metas. Ainda 

através da matriz energética prospetiva é possível antever o progresso do 

balanço energético do concelho e antecipar tanto a concretização das metas 

como a eventual necessidade de aprofundamento de medidas. -------------------- 

A adesão ao Pacto Europeu de Autarcas, a realização do PAES e a 

respetiva implementação articulam com a formulação de estratégias de 

desenvolvimento sustentável, de atratividade e competitividade regional. A 

implementação das medidas de sustentabilidade energética atua como um 

ativo regional na atração de inovação, recursos, investimento e emprego. 

Neste quadro, a adesão ao Pacto Europeu de Autarcas constitui um passo 

significativo na afirmação do Município e no reforço do seu contributo para a 

projeção da região do Ave. --------------------------------------------------------------- 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere: ------------------------ 

1. Aderir ao Pacto Europeu de Autarcas; -------------------------------- 

2. Dar continuidade ao processo de programação e implementação 

de um programa de projetos de redução de fatura energética 

municipal com relevância a desenvolver para a implementação 

do Plano de Ação para a Energia Sustentável; ----------------------- 

3. Reconhecer a Comunidade Intermunicipal e a Agência de 

Energia do Ave como estruturas territoriais de suporte à adesão 

ao Pacto Europeu de Autarcas, à programação de ações e à 

implementação de medidas previstas no Plano de Ação para a 

Energia Sustentável.” ----------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada e remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação. ----- 

3º - Protocolo – Fundação Gulbenkian – Projeto Operação STOP.  



Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Em Maio fomos contactados pela Fundação Gulbenkian, a convidar o 

Município de Mondim de Basto, a par de 4 outros Municípios do país, para 

desenvolver um Projeto denominado Operação STOP. Esse projeto pretende 

trabalhar com um grupo de alunos do secundário da nossa escola, no sentido 

de os fazer pensar formalmente sobre o que é que a escola tem realmente de 

bom e de realmente de mau. O resultado final serão dois filmes, que serão 

exibidos à comunidade escolar, a toda a comunidade Mondinense, bem como 

serão exibidos na Fundação Gulbenkian perante os alunos de todos os 

Municípios/escolas aderentes. ----------------------------------------------------------- 

No âmbito deste projeto, os alunos da escola terão oportunidade de 

trabalhar com uma equipa de 4 técnicos especializados, pertencentes ao 

mundo do cinema e da arte. ------------------------------------------------------------- 

Por seu turno, a Câmara terá de providenciar o acolhimento dessa 

equipa: apoio logístico aos desenvolvimento do projeto, deslocações da 

equipa, estadia e alimentação, significando uma despesa de aproximadamente 

€ 1 500. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, proponho a aprovação do Protocolo em anexo, bem como 

sejam dados poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar no 

mesmo.” -------------------------------------------------------------------------------------  

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

favor, aprovar a proposta apresentada e a minuta do protocolo em anexo e 

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

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

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

Pela Senhora Vereadora Dr.ª Raquel Vieira de Castro foi apresentada a 

seguinte declaração de voto: “Não desconsiderando a proposta, existem 

muitas outras iniciativas na área da educação que se podem e devem apostar. 



Desde logo, em conjunto com o Conselho Geral de Educação, deve-se 

analisar os resultados das avaliações a que está sujeito o agrupamento e detetar 

as medidas a implementar, no sentido de melhorar o ensino no seu todo, 

ajudando o agrupamento.” -------------------------------------------------------- 

Pela Senhora Vereadora Prof. Teresa Rabiço da Costa foi declarado: “A 

Câmara com a representação que tem no Conselho Geral sempre manifestou 

a sua opinião de colaboração e ajuda em todos os projetos e atividades a 

desenvolver pelo agrupamento e pela comunidade, contribuindo para o 

sucesso dos alunos.” ---------------------------------------------------------------------- 

4º - Magusto convívio de S. Martinho e Almoço de Natal dos 

Idosos – 2013. ------------------------------------------------------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Dando cumprimento ao Plano de Ação para 2013 do Projeto Rede 

Social, vimos propor a realização do Magusto Convívio de S. Martinho e do 

Almoço de Natal dos Idosos, a realizar nos dias 17 de Novembro e 15 de 

Dezembro, respetivamente. -------------------------------------------------------------- 

Estas atividades têm como objetivos essenciais proporcionar momentos 

de convívio e confraternização entre os Munícipes, especialmente os mais 

idosos e isolados, onde essas carências se verificam com maior acuidade. ------ 

Todos os parceiros da Rede Social consideram a promoção deste 

género de ações muito importante, na medida em que potenciam a partilha, a 

proximidade e a autoestima dos intervenientes. -------------------------------------- 

A Câmara Municipal, enquanto parceira e dinamizadora primordial da 

Rede Social, deverá contribuir com apoio logístico, transportes, animação e 

apoio financeiro que se estima para as duas atividades em € 3 500. -------------- 

 Assim, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do artº 64º nº 4 

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



pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprove a realização do Magusto e do 

Almoço de Natal de Idosos nos termos referidos.” --------------------------------- 

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 de Castro. -------------------------------------- 

5º - Isenção de taxas administrativas. ----------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontram-se na minha posse dois requerimentos, apresentados por 

Associação Social e Cultural de Ermelo e Mondinense Futebol Clube, que 

anexo, a solicitar a isenção de taxas nos licenciamentos requeridos. -------------- 

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

Administrativas, a Câmara Municipal pode determinar a isenção de taxas às 

pessoas coletivas, como são os casos. -------------------------------------------------- 

Neste contexto, e atentas as iniciativas a promover pelas requerentes, 

proponho o deferimento dos pedidos de isenção de taxas apresentados.” ------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade, aprovar a 

proposta apresentada e isentar de taxas os licenciamentos requeridos. ---------- 

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

• Solicitação de listagem com a tabela de encargos mensais 

fixos e variáveis. ------------------------------------------------------ 

Pela Senhora Vereadora Dr.ª Aurora Peixoto foi solicitada ao Senhor 

Presidente da Câmara uma listagem com a tabela de encargos mensais fixo e 

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

Mais foi solicitado o fornecimento pela Câmara Municipal dos modelos 

oficiais para comunicação, pelos Vereadores, do património ao Tribunal 

Constitucional. ----------------------------------------------------------------------------- 

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



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

deu por encerrada a presente reunião às onze horas e quinze 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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