
ACTA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA NO DIA 27 

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

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e treze, na 

sequência da determinação do Senhor Presidente da Câmara que, a pedido da 

Senhora Vereadora Dr.ª Aurora Maria Pereira Peixoto e Pereira, adiou a 

presente reunião, inicialmente agendada para as 10.00 horas do dia 26 de 

novembro de 2013, 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 dezassete 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 27 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. ------------- 

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 25 de novembro de 2013. - 

Foi presente o resumo diário da tesouraria, do dia 25 de novembro de 

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

2 118 464.61 e não orçamentais de € 509 343.56. ------------------------------------ 

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

2º - Ratificação de despachos – isenção de taxas de ocupação da 

via pública. --------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Após a última reunião de Câmara chegaram à minha posse dois 

requerimentos, um do Núcleo Empresarial de Mondim de Basto, a solicitar a 

ocupação da Praça da Via Cova, nos dias 17 de novembro de 2013 para 

realização de um feira de ocasião, e outro de Acústica Médica – Hidden 

Hearing (Portugal) Unipessoal, Lda a solicitar a ocupação de 14 m2 na Praça 

do Município, no dia 25 de novembro de 2013, para realização de um rastreio 

auditivo gratuito. --------------------------------------------------------------------------- 

Ora sucede que os eventos, à data da presente reunião, já se realizaram, 

no uso dos poderes que me são conferidos pelo artº 35º nº 3 da Lei 75/2013 



de 12 de setembro e ao abrigo do artº 5º nº 2 al. a) do Regulamento e Tabela 

de Taxas Administrativas, atenta a urgência, a posição não lucrativa dos 

requerentes, bem como, os destinatários das iniciativas, determinei a isenção 

de taxa de licenciamento e ocupação da via pública dos mesmos, pelo que, em 

cumprimento do ónus que me é imposto, apresento as decisões proferidas 

para ratificação.” --------------------------------------------------------------------------- 

Após a discussão da presente proposta quando o Senhor Presidente 

anunciou que iria iniciar a votação, as Senhoras Vereadoras Dr.ª Aurora 

Peixoto e Dr.ª Raquel Vieira de Castro manifestaram a intenção de se ausentar 

da reunião durante o período de votação. --------------------------------------------- 

Perante o anúncio da intenção das Senhoras Vereadoras o Senhor 

Presidente da Câmara informou-as de que “a não participação na votação 

implicaria a ausência da reunião e consequente marcação de falta”. ---- 

Perante o alerta do Senhor Presidente da Câmara, as Senhoras 

Vereadoras Dr.ª Aurora Peixoto e Dr.ª Raquel Vieira de Castro declararam: 

“Esta nossa tomada de posição, que vai ao encontro de um protesto contra o 

hipotético encerramento dos Serviços de Finanças e Tribunal de Mondim de 

Basto, não poderá ser levada a cabo na sua totalidade, visto que, para não 

votar teremos que nos ausentar da sala e ao ausentarmo-nos teremos falta, 

facto que não queremos ver consumado, pelo que, iremos rever a nossa 

tomada de posição publica, nos termos da lei, para poder implementá-la na 

sua totalidade.” ----------------------------------------------------------------------------- 

Colocada em votação a proposta apresentada, foi deliberado por 

maioria, com três votos a favor, ratificar os despachos proferidos pelo Senhor 

Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

3º - Grandes Opções de Plano e Orçamento para o ano de 2014. – 



Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Para efeitos do art.º 33º nº 1 c) la Lei 75/2013 de 12 de setembro, 

ordenei a elaboração de uma proposta de Grandes Opções de Plano e 

Orçamento para o ano de 2014. --------------------------------------------------------- 

Neste documento constam ainda o Mapa de Pessoal, bem como, um 

plano de Atividades Municipal, onde constam as atividades mais relevantes 

que o Município pretende desenvolver durante o ano 2014 em diversas áreas, 

mormente na educação, ação social, cultura, desposto e associativismo. -------- 

Assim, e depois de apreciadas, proponho a aprovação das propostas de 

Grandes Opções de Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 2014, 

para que sejam remetidas à Assembleia Municipal para aprovação final.” ------- 

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

favor, ratificar os despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara. --- 

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

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

4º - Autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais. -------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Considerando que dispõe o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 

8 de junho, que determina que a abertura de procedimento relativo a despesas 

que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em 

ano que não seja o da sua realização, designadamente, com a aquisição de 

serviços e bens através de locação com opção de compra, locação financeira, 

locação-venda ou compra a prestações com encargos, não pode ser efetivada 

sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando: ----------------- 

a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;  



b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada 

um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de 

execução de três anos. -------------------------------------------------------- 

Considerando ainda que, e por outro lado, a alínea c) do n.º 1 do artigo 

6.º da Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à 

assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a 

assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma 

jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, 

contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os 

municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às 

entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando, outrossim, que o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/12, 

de 21 de junho, veio regulamentar a citada lei dos compromissos, nos termos 

do artigo 14.º, estabelecendo que a referida autorização prévia para a assunção 

de compromissos plurianuais poderá ser dada aquando da aprovação das 

Grandes Opções do Plano; -------------------------------------------------------------- 

Considerando que, atenta esta faculdade, e ainda a celeridade, eficácia e 

boa implementação da estratégia de desenvolvimento municipal justamente 

desenvolvida pelos órgãos de Município, nomeadamente através da aprovação 

dos documentos previsionais, importa que seja solicitada a referida 

autorização prévia à Assembleia Municipal, nos mesmos termos do disposto 

no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, dado que parte do 

citado normativo foi revogado pela lei dos compromissos (artigo 13.º da Lei 

n.º 8/12, de 21 de fevereiro); ------------------------------------------------------------ 

Considerando ainda o disposto no art.º 33º nº 1  ccc) la Lei 75/2013 de 

12 de setembro, e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 

da Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro, e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

127/12, de 21 de junho, proponho: ---------------------------------------------------- 



1. Que a Câmara Municipal delibere aprovar e submeter à 

Assembleia Municipal proposta para que este órgão emita 

autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, que resultem 

de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; ------- 

2. Que delibere solicitar à Assembleia Municipal que este órgão, 

para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/12, de 21 de fevereiro, e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

127/12, de 21 de junho, na autorização prévia genérica favorável 

à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal 

abranja ainda os encargos não previstos no PPI que não excedam 

o limite de 99.759,58 € euros em cada um dos anos económicos 

seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 

anos. ------------------------------------------------------------------------- 

3. Que delibere ainda a Câmara Municipal que a emissão da 

autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos pelo órgão deliberativo seja dada na condição 

que, além das condições previstas acima, sejam respeitadas as 

regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/12, de 21 de 

fevereiro e no Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho, e uma 

vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de 

despesas; -------------------------------------------------------------------- 

4. Que mais delibere a Câmara Municipal que, na sequência do 

pedido de autorização prévia formulado, seja igualmente 

autorizada a delegar no Presidente da Câmara Municipal a 

assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de 

funcionamento de caráter continuado e repetitivo desde que 

previamente dotada a rubrica da despesa prevista no Orçamento, 



nos termos do n.º 1 e 2, até ao montante permitido por lei, no 

âmbito do regime de contratação pública; ---------------------------- 

5. Que delibere ainda a Câmara Municipal que, com a emissão da 

autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos pelo órgão deliberativo, prestará informação 

trimestral da qual constem os compromissos plurianuais 

assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica objeto da 

presente proposta e deliberação.” -------------------------------------- 

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

favor, aprovar a proposta apresentada e remetê-la à Assembleia Municipal. ---- 

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

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

5º - Alteração de fração de habitação social. --------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“O Município tem atribuído aos sucessores de Albano Ferreira dos Reis 

a fração sita no nº 1, 2.º Direito do Bairro Social de Mondim de Basto. --------- 

Ora sucede que um dos sucessores é uma pessoa com mobilidade 

muito reduzida e o Município dispõe neste momento de uma habitação social 

sita no nº 6, Rés-do-Chão, Esq.º. ------------------------------------------------------- 

Assim, considerando as necessidades daquela família, em especial as 

dificuldades de mobilidade de um dos elementos do agregado familiar, as 

vantagem na mudança da mesma para o no nº 6, Rés-do-Chão, Esq.º 

proponho que a Câmara Municipal autorize a mudança dos sucessores de 

Albano Ferreira dos Reis da fração sita no nº 1, 2.º D.to para o nº 6, Rés-do-

Chão, Esq.º.” ------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada e autorizar os sucessores de Albano Ferreira dos Reis a 

residir na fração sita no nº 1, 2.º D.to, nomeadamente Augusta Rosa Pacheco 



Magalhães; Maria Adelaide Magalhães Ferreira Reis e Fernando António 

Magalhães Ferreira Reis para o nº 6, Rés-do-Chão, Esq.º . ------------------------- 

6º - Apoio ao 1º Encontro 4*4 do Núcleo da Juvebombeiro de 

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

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontram-se na minha posse requerimento do Núcleo da 

Juvebombeiro de Mondim de Basto a dar conhecimento de que pretendem 

realizar nos dia 28 de Dezembro de 2013, no Alto da Corda, Mondim de 

Basto, o 1º Encontro 4*4 com pista de obstáculos na Vila de Mondim de 

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

Com aquele requerimento solicita-nos aquele Núcleo: ---------------------- 

• A execução com a máquina retroescavadora do percurso na tapada 

cedida; --------------------------------------------------------------------------- 

• Contributo monetário, cujo valor disponível é de € 190.00; ----------- 

• A disponibilização de lembranças alusivas ao concelho; ---------------- 

• Cedência do sistema de som para a utilização no dia do encontro. --- 

Assim, considerando o interesse na realização da iniciatiova, proponho 

que a Câmara Municipal, ao abrigo do artº 33º nº 1 al. u) da Lei 75/2013 de 12 

de setembro, defira a pretensão do requerente.” ------------------------------------- 

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: -------------------------------------------------------------- 

“Considerando que a Zona de Caça Municipal se tem revelado bastante 

importante na obtenção de receitas para o município e sendo a caça uma 

preciosa ajuda para o desenvolvimento rural, é agora necessário, à semelhança 



do que vem sendo feito nos ultimos anos, proceder a algumas correcções a 

nível da densidade do javali. ------------------------------------------------------------- 

Nesse sentido e por forma a promover os recursos cinegéticos 

existentes no concelho, é intenção organizar a uma Montaria ao Javali no dia 

11 de janeiro de 2014, conforme informação em anexo. --------------------------- 

Nestes termos, porponho que a Câmara Municipal, na qualidade de 

gestora da Zona de Caça Municipal de Mondim de Basto e nos termos da 

informação em anexo, delibere a realização de uma Montaria ao Javali no dia 

11 de janeiro de 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 de Castro. ------------------------------------------------ 

8º - Reconhecimento de interesse concelhio para efeitos do 

processo de licenciamento nº L-SRV – Nº 5/2013. --------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontram-se na minha uma informação da DPGU, que anexo, a dar 

conhecimento de que a instalação pela Associação Social e Cultural de Ermelo 

de um Serviço de Apoio Domiciliário na antiga escola primária, que para o 

efeito lhe foi cedida pela Câmara Municipal, porque se enquadra em  Zona 

Agrícola Complementar, carece do reconhecimento do interesse concelhio a 

instalação daquele tipo de infraestrutura de apoio social. --------------------------- 

Ora, considerando por um lado que a Câmara Municipal já cedeu para 

aquele fim o prédio à Associação, e, pelo outro a mais-valia social que aquela 

infraestrutura representa, proponho que a Câmara Municipal delibere 

reconhecer como de interesse concelhio a instalação pela Associação Social e 

Cultural de Ermelo de um Serviço de Apoio Domiciliário na antiga escola 



primária e cujo processo de licenciamento corre termos da DPGU sob o nº L-

SRV – Nº 5/2013.” ----------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade reconhecer como 

de interesse concelhio a instalação pela Associação Social e Cultural de 

Ermelo de um Serviço de Apoio Domiciliário na antiga escola primária e cujo 

processo de licenciamento corre termos da DPGU sob o nº L-SRV – Nº 

5/2013. -------------------------------------------------------------------------------------- 

9º - Informação sobre a atribuição de subsídio de transporte aos 

alunos que frequentam cursos do ensino secundário ou equivalente fora 

do concelho – Ano Letivo 2013/2014. ------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma informação 

escrita sobre a atribuição de subsídio de transporte aos alunos que frequentam 

cursos do ensino secundário ou equivalente fora do concelho – Ano Letivo 

2013/2014. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

10º - Informação de receitas arrecadadas no uso de poderes 

delegados para licenciamento de obras particulares. ------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma informação de 

receitas arrecadadas no uso de poderes delegados para licenciamento de obras 

particulares. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

deu por encerrada a presente reunião às dezassete horas e quarenta e cinco 

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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