
ACTA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE 

BASTO, REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2013. ---------- 

Aos Onze dias do mês de Fevereiro 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 Prof. Teresa de Jesus Tuna Rabiço da Costa; Eng, 

Senhor Manuel Mota de Oliveira e Eng.º Francisco Gomes Ribeiro. ------------ 

Faltou o Senhor Vereador Eng.º Lúcio Manuel Alves Machado. --------- 

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

Encontravam-se presentes nesta reunião a Chefe da DAF; o Secretário 

do GAP e a Técnica Superior Dr. Carla Afonso, que secretariou a presente 

reunião, atenta a ausência do secretário nomeado. ----------------------------------- 

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

Pelas dez horas o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

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

Justificação da falta do Senhor Vereador Engº Lúcio Machado. --- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi comunicado que o Senhor 

Vereador Engº Lúcio Manuel Alves Machado se encontrava impossibilitado 

de comparecer à presente reunião, pelo que propôs à Câmara Municipal a 

justificação da falta daquele Vereador. ------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade justificar a falta 

do Senhor Vereador Engº Lúcio Manuel Alves Machado. ------------------------- 

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 8 de Fevereiro de 2013. ---- 

Presente o resumo diário da tesouraria, do dia 8 de Fevereiro de 2013, 

que apresenta em dotações orçamentais no valor de € 952 125.50 e em 

dotações não orçamentais no valor de € 493 950.85 -------------------------------- 

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



2º - Abertura de um procedimento concursal – Técnico Superior 

em Sociologia. ----------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Nos termos do artº 235º nº 2 da Constituição da Republica 

Portuguesa, os Municípios visam a persecução de interesses próprios das 

respetivas populações. -------------------------------------------------------------------- 

Em execução daquela disposição constitucional, a Lei 159/99 de 14 de 

setembro tipificou como atribuição municipal a participação, em cooperação 

com instituições de solidariedade social e em parceria com a administração 

central, em programas e projetos de ação social de âmbito municipal, 

designadamente nos domínios do combate à pobreza e à exclusão social. ------ 

Neste contexto, a família constitui-se como um grupo primário, 

assumindo-se como geradora de afetos, proporcionadora de segurança, 

conforto e realização pessoal, assim como um fator de solidariedade inter-

geracional, pelo que, é importante a colaboração do Estado/autarquias locais 

no que toca ao apoio, incentivo e cooperação com estas, com o objetivo de 

dar continuidade e até reforçar esse papel. -------------------------------------------- 

O Município de Mondim de Basto, em execução daquelas 

competências, e ciente do contexto socioeconómico em que se enquadram as 

famílias mondinenses, tem desenvolvido e continuará a desenvolver políticas 

que contribuam para a melhoria das condições dos agregados familiares mais 

vulneráveis, de modo a dar-lhes, pelo menos, as condições básicas de conforto 

e bem-estar, tendo especial atenção agregados familiares com filhos menores, 

portadores de deficiência e idosos. ----------------------------------------------------- 

Por isso, o Município de Mondim de Basto tem usado aquelas 

competências para resolução dos problemas das populações que constituem o 

seu substrato populacional, especialmente a população mais desprotegida, 

encontrando medidas especiais para matérias específicas, sempre com o 



diagnóstico e acompanhamento sucessivo permanente dos Serviços de Ação 

Social da Câmara. -------------------------------------------------------------------------- 

Para execução das medidas supra mencionadas têm sido criados 

programas/projetos que vão de encontro aos grupos populacionais mais 

vulneráveis. --------------------------------------------------------------------------------- 

Em Julho de 2010 foi implementado e regulamentado, nos termos do 

artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e da al. a) do nº 7 do 

artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redação dada pela Lei 

nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como da Lei nº 71/98, de 3 de 

Novembro, regulamentada posteriormente pelo Decreto Lei nº 389/99, de 30 

de Setembro, o Banco Local de Voluntariado de Mondim de Basto, sendo o 

Município de Mondim de Basto a entidade enquadradora, tendo um papel de 

agente motivador da atividade, essencialmente em dois pontos: ------------------ 

 Acolher as candidaturas de pessoas interessadas em fazer voluntariado, 

bem como, as inscrições das organizações que pretendem integrar 

voluntários; ------------------------------------------------------------------------- 

 Proceder ao encaminhamento de voluntários para as organizações 

promotoras, acompanhando o processo da sua integração. ---------------- 

Em simultâneo com a criação do Banco Local de Voluntariado de 

Mondim de Basto, surgiu a necessidade de garantir outro tipo de respostas, 

nomeadamente a agregados familiares com vulnerabilidade económica e 

social. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi para dar resposta a esta necessidade que o Município em execução 

das competências especificas que lhe são conferidas pelas alíneas b) e c), do nº 

4, do artigo 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovou o Regulamento 

Municipal da Loja Social e implantou a Loja Social, como espaço que garante 

a articulação entre quem pretende dar e quem necessita de receber com 

dignidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 



A organização e coordenação da Loja Social são da competência da 

Câmara Municipal, através dos Serviços de Ação Social, ao qual compete: ----- 

 Assegurar o bem-estar dos beneficiários com respeito pela sua 

dignidade, promovendo a participação de voluntários na 

dinâmica da Loja Social; -------------------------------------------------- 

 Promover o interesse e a responsabilidade dos beneficiários pelo 

bom funcionamento da Loja Social; ----------------------------------- 

 Organizar o processo individual de cada agregado familiar 

beneficiário da Loja social; ----------------------------------------------- 

 Elaborar uma ficha, a anexar ao processo individual, que conterá 

um parecer sobre a natureza dos bens a atribuir a cada agregado, 

bem como a periodicidade das respetivas entregas; ----------------- 

 Suspender a atribuição de bens quando os beneficiários deixem 

de preencher os requisitos para a respetiva atribuição, sempre 

fundamentados em relatório social elaborado pelo gabinete de 

ação social; ------------------------------------------------------------------ 

Considerando a importância crescente que a componente social tem 

assumido no desenvolvimento das várias políticas autárquicas, 

nomeadamente: ---------------------------------------------------------------------------- 

 Colmatar das assimetrias que naturalmente vão acontecendo com 

a desertificação dos territórios do interior do concelho; ------------ 

 Garantir o acesso de todas as crianças à educação pré-escolar e 

escolaridade obrigatória; ------------------------------------------------- 

 Garantir o acesso aos cuidados de saúde, na tentativa de 

existência de condições mínimas de habitabilidade dos agregados 

familiares mais carenciados, com especial enfoque nos agregados 

possuidores de filhos menores; ----------------------------------------- 

Entendeu também o Município de Mondim de Basto, em execução 

daquelas disposições legais, apresentar um programa de apoio aos nascituros 



provenientes de agregados familiares carenciados, residentes no concelho, 

destinado a melhorar a qualidade de conforto e bem-estar à nascença, vertido 

no Regulamento Municipal de Apoio à Criança, onde se prevê o apoio às 

crianças nascidas em agregados familiares carenciados no concelho de 

Mondim de Basto, desde o seu nascimento até completar dois anos de idade; - 

Também em execução desta linha de intervenção social, o Município de 

Mondim de Basto aprovou o Regulamento Municipal da Oficina Móvel e 

instalou o serviço para a sua execução, que tem como finalidade satisfazer 

necessidades sentidas pela população mais idosa e carenciada, bem como, por 

pessoas com dificuldade de mobilidade ou pessoas portadoras de deficiência, 

ao nível de pequenas reparações nas residências.------------------------------------ 

Também nesta iniciativa municipal a verificação e análise dos processos 

são realizadas pelos Serviços de Ação Social da Câmara Municipal, que para 

tanto realizam visitas domiciliárias regulares. ----------------------------------------- 

Por fim, e no âmbito do disposto no artº 14º nº 1 da Lei de Proteção de 

Crianças e Jovens em Perigo, a Câmara Municipal de Mondim de Basto além 

de assegurar o apoio logístico à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, 

assegura também apoio administrativo e técnico, assegurando assim o 

atendimento diário da comissão e a organização processual, nomeadamente, a 

administração do sistema informático e a coordenação de processos 

instaurados. --------------------------------------------------------------------------------- 

Do exposto, resulta por evidente que a execução das iniciativas 

municipais supra descritas, porque enquadradas em áreas da competência dos 

Municípios, representam, no âmbito da Gestão dos Recursos Humanos, uma 

necessidade permanente e duradoura, a qual, por força do artº 6º nº 2 da Lei 

12-A/2008 de 27 de Fevereiro, tem que ser satisfeita através de uma relação 

jurídica de emprego público constituída por tempo indeterminado. -------------- 

Ora sucede que o Município de Mondim de Basto, desde o dia 1 de 

Janeiro de 2009, tem prosseguido uma política geral de redução dos encargos 



com pessoal, não tendo sido constituída qualquer relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado. Antes, e em sentido inverso, desde o dia 1 

de Janeiro de 2009, foram extintas quase duas dezenas de relações jurídicas de 

emprego público e foram suspensas quase um dezena por mobilidade ou 

autorização de licenças sem remuneração. -------------------------------------------- 

Para compatibilização do cumprimento das obrigações legais e 

compromissos supra descritos, com a política geral de redução dos encargos 

com pessoal, o Município de Mondim de Basto, a 30 de agosto de 2010, ao 

abrigo do artº 14º nº 1, 2 e 3 da Lei 59/2008 de 11 de Setembro, prorrogou 

até 30 de setembro de 2013 o contrato de trabalho a termo certo que tinha 

celebrado em 1 de outubro de 2007 com um Técnico Superior, com 

licenciatura em sociologia, e afetou-lhe todas aquelas funções. -------------------- 

Esclarece-se que atualmente, toda a área de ação social municipal está a 

ser assegurada por duas técnicas superiores, nomeadamente, uma na área da 

educação social e a outra, já citada, em sociologia. ----------------------------------- 

É assim manifesto que o Município de Mondim de Basto, de entre as 

relações jurídicas de emprego publico constituídas, não disporá, a partir de 30 

de setembro de 2013, de recursos humanos para dar continuidade às respostas 

sociais que nos são exigidas. ------------------------------------------------------------- 

Neste contexto, dado o carácter duradouro e indeterminado no tempo 

das obrigações sociais que são exigidas ao município, obrigações essas 

tendencialmente crescentes, torna-se imprescindível e urgente, o 

recrutamento, por via da constituição de uma relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, de um técnico superior na área de 

sociologia para dar continuidade, a partir de 30 de setembro de 2013 às 

iniciativas supra referida. ----------------------------------------------------------------- 

Ora sucede que, genericamente, por força do artº 66º nº 1 da Lei do 

orçamento de Estado para 2013, os Municípios não podem abrir 



procedimentos concursais com vista à constituição de relações jurídicas de 

emprego público por tempo indeterminado. ----------------------------------------- 

No entanto, o número 2 daquele artigo, para dar resposta às situações 

como descrita, prevê uma exceção, nomeadamente, reunidos todos os 

requisitos que ai estão previstos, a Assembleia Municipal poderá autorizar a 

abertura de procedimentos concursais, desde que: ---------------------------------- 

 Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o 

cumprimento das obrigações de prestação de serviço público 

legalmente estabelecidas e ponderada a carência dos recursos 

humanos no setor de atividade a que aquele se destina, bem 

como a evolução global dos recursos humanos na autarquia em 

causa; ------------------------------------------------------------------------ 

 Seja impossível a ocupação dos postos de trabalho em causa nos 

termos previstos nos n.os 1 a 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -

A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64 -A/2008, 

de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de 

setembro, 55 -A/2010, de 31 de dezembro, e 64 -B/2011, de 30 

de dezembro, e pela presente lei, ou por recurso a pessoal 

colocado em situação de mobilidade especial ou outros 

instrumentos de mobilidade; -------------------------------------------- 

 Seja demonstrado que os encargos com os recrutamentos em 

causa estão previstos nos orçamentos dos serviços a que 

respeitam; ------------------------------------------------------------------- 

 Sejam cumpridos, pontual e integralmente, os deveres de 

informação previstos no artigo 50.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de 

janeiro, alterada pelas Leis n.os 22 -A/2007, de 29 de junho, 67 -

A/2007, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 55 -

A/2010, de 31 de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e 



22/2012, de 30 de maio, e na Lei n.º 57/2011, de 28 de 

novembro; ------------------------------------------------------------------ 

 Seja demonstrado o cumprimento das medidas de redução 

mínima, estabelecidas tendo em vista o cumprimento do PAEF, 

considerando o número de trabalhadores em causa no termo do 

ano anterior. ---------------------------------------------------------------- 

No caso em apreço, está já demonstrado o carater imprescindível do 

recrutamento pretendido para se assegurar, a partir de 30 de setembro de 

2013, o cumprimento das obrigações de prestação de serviço público 

legalmente estabelecidas, em virtude da manifesta carência dos recursos 

humanos no setor de atividade a que aquele se destina, bem como a evolução 

global dos recursos humanos da autarquia. ------------------------------------------- 

Quanto à impossibilidade de ocupação do posto de trabalho em causa 

nos termos previstos nos n.os 1 a 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 

de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -

B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55 -A/2010, de 31 de 

dezembro, e 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e pela Lei 66-B/2012 de 31 de 

dezembro, ou por recurso a pessoal colocado em situação de mobilidade 

especial ou outros instrumentos de mobilidade, por uma questão de economia 

de recursos, caso seja autorizado o recrutamento, será iniciado nos termos do 

disposto no art. 6º nº 4 da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas 

Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-B/2010 de 28 de Abril, e, só em caso 

de impossibilidade de ocupação do lugar por aplicação do ai disposto é que 

procederá ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego 

público por tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de 

emprego público previamente estabelecida. ------------------------------------------- 

Quanto aos encargos com o recrutamento em causa estão previstos no 

orçamento municipal para o ano de 2013, conforme informação emitida pela 

DAF, que segue em anexo. -------------------------------------------------------------- 



Por fim, quanto à demonstração do cumprimento no ano de 2013 das 

medidas de redução mínima, estabelecidas tendo em vista o cumprimento do 

PAEF, considerando o número de trabalhadores em causa no termo do ano 

anterior, há a esclarecer que para efeitos do artº 65º nº 1 da Lei do Orçamento 

de Estado para 2013, o Município em 31 de Dezembro de 2012 tinha 135 

trabalhadores, pelo que, atenta a obrigatoriedade de redução de 2%, em 31 de 

dezembro de 2013 não poderá ter mais que 132. ------------------------------------ 

A previsão da evolução dos recursos humanos para 2013 é de que em 

31 de dezembro o Município, incluindo já o posto de trabalho que pretende 

ocupar, bem como, o que se pretende ocupar no âmbito do procedimento 

concursal para constituição de relação jurídica de emprego público, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho da carreira e categoria 

de técnico superior (área de atividade Geografia e Planeamento), terá 130 

trabalhadores, uma vez que, neste momento encontram-se na Caixa Geral de 

Aposentações seis pedidos de aposentação, por idade e tempo de serviço, que 

aguardam deferimento, e, como se referiu em 30 de setembro de 2013, 

terminará o contrato de trabalho a termo certo celebrado em 1 de outubro de 

2007 com um Técnico Superior, com licenciatura em sociologia, o que perfaz 

a extinção de sete postos de trabalho no ano de 2013, e assim, em 2013 o 

Município irá reduzir 3.7% o numero de postos de trabalho existentes em 31 

de dezembro de 2012. -------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao cumprimento do dever de informação previsto no artº 66º 

nº 2 al. d) da Lei do Orçamento de Estado para 2013, o Município, caso seja 

pela Assembleia Municipal autorizada a abertura do procedimento concursal, 

além de garantir o cumprimento de tal dever, porque se enquadra na previsão 

do artº 67º nº 1 daquela Lei, irá também solicitar a necessária autorização dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e administração 

local, ao abrigo do nº 2 do mesmo artigo e diploma legal. ------------------------- 



Assim, considerando as circunstancias descritas, acrescido do facto de a 

abertura deste procedimento não constituir um agravamento dos encargos 

financeiros com o pessoal, uma vez que, como se referiu, haverá apenas a 

conversão de uma relação jurídica de emprego público, já constituída por 

tempo determinado, numa relação jurídica, de emprego público, a constituir, 

por tempo indeterminado, proponho que a Câmara Municipal delibere 

solicitar À Assembleia Municipal e aos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas das finanças e da administração local autorização para a abertura 

de um procedimento concursal para constituição de uma relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, de um técnico superior na área de 

área de sociologia, para dar continuidade, a partir de 30 de setembro de 2013, 

às iniciativas municipais supra referida. 

Apreciado o assunto, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 

proposta apresentada, bem como remetê-la à Assembleia Municipal e aos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 

administração local, no sentido de obter autorização para a abertura de um 

procedimento concursal para constituição de uma relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, de um técnico superior na área de área de 

sociologia, para dar continuidade, a partir de 30 de setembro de 2013, às 

iniciativas municipais supra referida. --------------------------------------------------- 

3º - Atualização da Deliberação da Assembleia Municipal 

referente às despesas de representação dos cargos dirigentes. ------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Nos termos do artº 24º nº 1 da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto (que 

procedeu à adaptação à administração local do estatuto do pessoal dirigente 

dos serviços e organismos da administração central, regional e local do 

Estado) “Aos titulares de cargos de direção superior de 1.º grau e de direção 

intermédia de 1.º e 2.º graus podem ser abonadas despesas de representação 



no montante fixado para o pessoal dirigente da administração central, através 

do despacho conjunto a que se refere o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 

dezembro, sendo -lhes igualmente aplicáveis as correspondentes atualizações 

anuais. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos do nº 2 daquele artigo e diploma legal “A atribuição de 

despesas de representação nos termos do número um é da competência da 

assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal.”------------------------- 

A Assembleia Municipal de Mondim de Basto, por deliberação de 28 de 

dezembro de 1999 deliberou conceder o abono de despesas de representação 

em conformidade com o despacho conjunto nº 625/99, ou seja, deliberou 

conceder o abono de despesas de representação aos chefes de divisão ou 

equiparado no valor de € 164.60. ------------------------------------------------------- 

Este valor foi sendo sucessivamente atualizado, pelo que, na presente 

data são abonadas aos cargos dirigentes – chefes de divisão – despesas de 

representação no valor de € 194,60, valor este que após a aplicação da taxa de 

redução de 7.098%, definida na lei do Orçamento de Estado, se fixa em € 

180.79. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Nestes termos e muito embora nada obste a que se mantenha em vigor 

a deliberação da Assembleia Municipal de Mondim de Basto de 28 de 

dezembro de 1999, dada a distancia temporal daquela deliberação e a entrada 

em vigor do novo regime dos Cargos dirigentes, proponho que a Câmara 

Municipal, ao abrigo do artº 24º nº 2 da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto 

apresente uma proposta à Assembleia Municipal no sentido de atualizar a 

deliberação de 28 de dezembro de 1999 e determinar a atribuição de despesas 

de representação aos cargos dirigentes nos termos do número um do artº 24º 

da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto.” -------------------------------------------------- 



Apreciado o assunto, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 

proposta apresentada, bem como remetê-la à Assembleia Municipal, 

conforme o nº 2 do art. 24º da Lei nº 49/2012, de 29 de Agosto. ---------------- 

 4º - Renovação da deliberação da Assembleia Municipal que 

autorizou a abertura de um procedimento concursal para a 

recrutamento de um técnico superior (Área de atividade Geografia e 

Planeamento. ------------------------------------------------------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Em 31 de Outubro de 2011, nos termos do artº 43º nº 2 e nº 3 da Lei 

do Orçamento de Estado de 2011, a Câmara Municipal solicitou aos membros 

do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração local, 

autorização para abertura de um procedimento concursal para recrutamento 

por contrato de trabalho em funções publicas por tempo indeterminado de 

um Técnico Superior em Geografia e Planeamento. -------------------------------- 

Por deliberação de 27 de abril de 2012, a Assembleia Municipal também 

autorizou a abertura daquele procedimento. ------------------------------------------ 

Ora sucede que, só em 28 de dezembro de 2012 é que os membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração local 

proferiram a decisão de autorização solicitada, decisão essa que foi recebida 

pelo Município já no ano de 2013, pelo que, só em 24 de janeiro de 2013 foi 

determinada a abertura do procedimento em causa. --------------------------------- 

No entanto, muito embora as leis do Orçamento de Estado para 2011 e 

2012 não estipulassem qualquer prazo de validade para a deliberação da 

Assembleia Municipal, o certo é que a Lei do orçamento de Estado para 2013 

vem tipificar, no seu art.º 66º nº 3 que a homologação da lista de classificação 

deve ocorrer no prazo de 6 meses a contar a data da deliberação da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------- 



Ora, fruto da demora – mais de um ano – da decisão membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração local a 

deliberação da Assembleia Municipal tem nesta data mais de seis meses pelo 

que, tal como prevê aquele artigo 66º nº 3 da Lei do orçamento de Estado 

para 2013, importa proceder à renovação da deliberação proferida, pelo que, 

proponho que a Câmara Municipal apresente à Assembleia Municipal uma 

proposta no sentido de renovar a deliberação de autorização para abertura de 

um procedimento concursal para recrutamento por contrato de trabalho em 

funções publicas por tempo indeterminado de um Técnico Superior em 

Geografia e Planeamento, de forma a que, quando ocorrer o momento da 

homologação da lista de classificação final, tal deliberação se encontre em 

conformidade com a citada disposição da Lei do Orçamento de Estado.” ------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada e submetê-la à Assembleia Municipal, no sentido de 

renovar a deliberação de autorização para abertura de um procedimento 

concursal para recrutamento por contrato de trabalho em funções publicas 

por tempo indeterminado de um Técnico Superior em Geografia e 

Planeamento, de forma a que, quando ocorrer o momento da homologação 

da lista de classificação final, tal deliberação se encontre em conformidade 

com a citada disposição da Lei do Orçamento de Estado. ------------------------- 

5º - Pedido de Autorização prévia à Assembleia Municipal para a 

assunção de compromissos plurianuais, no âmbito da LCPA (Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso). ------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

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

“Considerando: ---------------------------------------------------------------------------- 

1. O disposto no art. 22º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho que 

determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que 

dêem 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 contratação e o prazo de execução 

de três anos; -------------------------------------------------------------------------------- 

2. A assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua 

forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua 

reprogramação, contratos de locação e parcerias público-privadas, está 

sujeita a autorização prévia, quando envolvam entidades da 

administração local, órgão deliberativo competente (n.º 1 do art.º 6.º da 

LCPA4); ----------------------------------------------------------------------------- 

Excluem-se deste âmbito a assunção de compromissos relativos a despesas 

com pessoal independentemente da natureza do vínculo (n.º 3 do art.º 11.º do 

DL 127/2012). ----------------------------------------------------------------------------- 

3. O art. 12º do Decreto-Lei n.º 127/12, estabelece que a referida 

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais poderá 

ser dada quando da aprovação das Grandes Opções do Plano; ----------- 

Analisando a situação atual, verifica-se que: ------------------------------------------ 

O Plano Plurianual de Investimentos não contempla qualquer projeto com 

despesa prevista para anos seguintes a 2013; ------------------------------------------ 

Simultaneamente: -------------------------------------------------------------------------- 

Existem contratos (despesas correntes) anteriores à LCPA, cuja renovação 

acontecerá durante o ano 2013 pelo que, prorrogando-se por mais um ano, 

encerra necessariamente no conceito de compromisso plurianual; --------------- 



Verifica-se, ainda, a necessidade de estabelecer novos contratos referentes a 

despesas correntes que, por uma questão de eficiência, deverão ultrapassar o 

período de um ano (a exemplo: fornecimento contínuo de combustível, 

seguros, manutenção dos sistemas elétricos, análises de água, entre outros) e 

que, por isso, são considerados compromissos plurianuais. ------------------------ 

Nestes termos: ----------------------------------------------------------------------------- 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere- por motivos de simplificação e 

celeridade processuais, à semelhança do que ocorre em entidades do Setor 

Público Administrativo - apresentar à Assembleia Municipal, relativamente à 

Câmara Municipal: ------------------------------------------------------------------------- 

 A emissão de uma autorização prévia genérica à assunção de 

compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, nos termos da 

alínea c) do n.º 1 do art. 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, nos 

seguintes casos: -------------------------------------------------------------------- 

a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes 

Opções do Plano/2013 e que se possam vir a prolongar por mais um ano 

económico; --------------------------------------------------------------------------------- 

b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € em cada um dos 

anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de 

três anos; ------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Compromissos decorrentes de obrigações contratuais de carácter recorrente 

que integrem a despesa de funcionamento normal do Município; ---------------- 

A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que 

ora se propõe, só poderá fazer-se quando sejam respeitadas as regras e 

procedimentos previstos na Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, e uma vez 

cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas. ------------------ 

O regime de autorização ora proposto deverá aplicar-se à Câmara Municipal 

relativamente a todas as assunções de compromissos, a assumir ou que 

tenham produzido efeitos a partir de 1 de janeiro de 2013. ------------------------ 



Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente 

uma informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao 

abrigo da autorização prévia genérica que ora se propõe.” ------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta 

apresentada e submeter à Assembleia Municipal: ------------------------------------ 

 A emissão de uma autorização prévia genérica à assunção de 

compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, nos termos da 

alínea c) do n.º 1 do art. 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, nos 

seguintes casos: -------------------------------------------------------------------- 

a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes 

Opções do Plano/2013 e que se possam vir a prolongar por mais um ano 

económico; --------------------------------------------------------------------------------- 

b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € em cada um dos 

anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de 

três anos; ------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Compromissos decorrentes de obrigações contratuais de carácter recorrente 

que integrem a despesa de funcionamento normal do Município; ---------------- 

6º - Adaptação da estrutura tarifária do sistema de recolha de 

resíduos sólidos urbanos. ---------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma informação escrita 

relativa ao exercício da delegação de competências do seguinte teor: ------------ 

“No ano de 2010, o Município iniciou a cobrança aos munícipes do 

serviço de recolha dos resíduos sólidos urbanos. ------------------------------------ 

Na sequência daquela cobrança, a Câmara Municipal, por deliberação 

de 3 de agosto de 2011 aprovou uma proposta de Regulamento dos Resíduos 

Sólidos Higiene e Limpeza Urbana do Concelho de Mondim de Basto, que foi 

colocada em discussão pública, não tendo sido apresentada qualquer 

observação ou sugestão. ------------------------------------------------------------------ 



O Município, por sua iniciativa introduziu pequenas alterações de 

correção à versão inicial, que não importam qualquer alteração significativa, 

pelo que, a Câmara Municipal, em reunião de 14 de junho de 2012, deliberou 

propor à Assembleia Municipal a apreciação e votação do Regulamento dos 

Resíduos Sólidos Higiene e Limpeza Urbana do Concelho de Mondim de 

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

Nessa sequência, a Assembleia Municipal, por deliberação de 29 de 

junho de 2012 deliberou aprovar o Regulamento dos Resíduos Sólidos 

Higiene e Limpeza Urbana do Concelho de Mondim de Basto. ------------------ 

Nos termos do artº 33º daquele Regulamento foi tipificada uma nova 

estrutura das tarifas, cuja fixação quantitativa foi confiada à Câmara Municipal. 

Assim, e sem prejuízo da manutenção de uma forte comparticipação 

municipal, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do art. 64º nº 1 al. j) 

da Lei 169/99 de 18 de Outubro, com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, fixe, com efeitos a partir de 1 de abril de 2013, as 

seguintes tarifas de recolha dos Resíduos Sólidos Urbanos: ----------------------- 

DOMÉSTICOS, AGRÍCOLA, AUTARQUIAS E ASSOCIAÇÕES 

S/FINS LUCRATIVOS 

Vila de Mondim de Basto 

a.1) Recolha diária 

          1º escalão (0-5m3) 2,50 

          2º escalão (6-15m3) 3,00 

          3º escalão (16-25m3) 4,50 

          4º escalão (>25m3) 6,50 

Periferia da Vila 

b.1) Recolha não diária (três recolhas semanais) 

1º escalão (0-5m3) 2,20 

2º escalão (6-15m3) 2,70 

3º escalão (16-25m3) 4,20 

4º escalão (>25m3) 6,10 

Restantes Freguesias 

c.1) Recolha não diária (duas recolhas semanais) 

1º escalão (0-5m3) 1,10 

2º escalão (6-15m3) 1,40 



3º escalão (16-25m3) 2,20 

4º escalão (>25m3) 3,20 

COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E ORGANISMOS PÚBLICOS   

Vila de Mondim de Basto 

a.2) Recolha diária  

Área <= 50m2 6,00 

>50m2 Área <=100m2 7,00 

Área >100m2 9,50 

Periferia da Vila 

b.2) Recolha não diária (três recolhas semanais) 

Área <= 50m2 5,00 

>50m2 Área <=100m2 6,00 

Área >100m2 8,50 

Restantes Freguesias  

c.2) Recolha não diária (duas recolhas semanais) 

Área <= 50m2 2,20 

>50m2 Área <=100m2 2,80 

Área >100m2 4,80 

NÃO CONSUMIDORES OU NÃO INCLUIDOS NO SISTEMA DA 

AUTARQUIA (DOMÉSTICOS, AGRÍCOLA, AUTARQUIAS E 

ASSOCIAÇÕES S/FINS LUCRATIVOS) 

Vila de Mondim de Basto 

a.3) Recolha diária 

Tarifa fixa 3,00 

Periferia da Vila  

b.3) Recolha não diária (três recolhas 

semanais) 

 

       Tarifa fixa 2,70 

Restantes Freguesias  

c.3) Recolha não diária (duas recolhas 

semanais) 

 

       Tarifa fixa 1,40 

 

Colocado o assunto à discussão, foram colocadas algumas questões. 

Visto não poder deslocar-se à reunião de Câmara a técnica superior 

pertencente ao Setor das Águas para prestar os esclarecimentos devidos, foi 

deliberado submeter a proposta a aprovação na próxima reunião de Câmara, 

depois de esclarecidas as dúvidas suscitadas. ------------------------------------------ 



7º - Declaração de instalação de unidade de restauração como de 

interesse para o concelho. --------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma informação escrita 

relativa ao exercício da delegação de competências do seguinte teor: ------------ 

“Conforme consta da informação em anexo, no âmbito do processo de 

licenciamento de obras particulares L-ETU - Nº 1/2013, requerido por 

Miguel Augusto Teixeira Gonçalves Pereira para instalação de um 

equipamento de Turismo no espaço rural - Casa de Campo - no prédio sito 

em Lugar de Bormela, da freguesia de Atei, descrito na conservatória do 

registo Predial de Mondim de Basto, sob o n.º 1696 / 20061027 e inscrito na 

matriz Misto, sob o artigo 30, dado tratar-se de um equipamento a 

instalar/construir em Zona Agrícola Complementar (conforme classificação 

da carta de ordenamento do PDM), a aprovação deste projeto carece de 

parecer favorável da câmara municipal tal como se prevê no nº4 do artigo 38º 

do regulamento do mesmo instrumento de gestão territorial. --------------------- 

Ora, atendendo às características e à localização do empreendimento, 

nada obsta a que possa declarar-se esta iniciativa como de interesse para o 

concelho, pelo que, tal como proposto pelos serviços, proponho que a 

Câmara Municipal delibere declarar de interesse para o concelho a criação 

desta unidade de restauração.” ---------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 

proposta apresentada de declaração de interesse para o concelho da referida 

unidade de restauração. ------------------------------------------------------------------- 

8º - Apoio - Teatro Amador Mondinense (TAM) – Festival 

Nacional de Teatro Amador “Miguel Torga”. -------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma informação escrita 

relativa ao exercício da delegação de competências do seguinte teor: ------------ 

“Temos na nossa posse um ofício do TAM (Teatro Amador 

Mondinense), a solicitar o apoio da Câmara para a realização do Festiva 



Nacional de Teatro Amador “Miguel Torga”, que se realizará, como é 

habitual, durante todo o mês de Março. ----------------------------------------------- 

O Município iniciou a realização deste Festival em 2010, tendo depois 

considerado mais operativo apoiar uma entidade especializada na área teatral, 

para a realização deste Festival. Aliás, o objetivo da Câmara em colaborar na 

reativação da arte teatral no concelho, tem surtido efeitos, a julgar pela larga 

adesão da comunidade aos espetáculos de teatro que vão acontecendo com 

alguma regularidade na casa da Cultura. ----------------------------------------------- 

De acordo com a informação do TAM, os custos com a organização da IV 

Edição deste Festival importam um custo monetário de cerca de € 3 100. ------ 

Assim, proponho que a Câmara Municipal, nos termos das als a) e.b) do nº 4 

da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram 

introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribua à TAM – Teatro 

Amador Mondinense uma comparticipação de € 2 000.00, destinada a 

financiar o IV «Edição do Festival Nacional de Teatro “Miguel Torga”, 

condicionada à existência de Fundo Disponível, bem como sejam concedidos 

poderes ao Senhor Presidente para outorgar no Protocolo a celebrar com o 

TAM, onde constarão as condições do apoio.” ……………………………… 

Apreciado o assunto, foi deliberado, por unanimidade aprovar uma 

comparticipação de € 2 000.00, destinada a financiar o IV «Edição do Festival 

Nacional de Teatro “Miguel Torga”, condicionada à existência de Fundo 

Disponível, bem como foram concedidos poderes ao Senhor Presidente para 

outorgar no Protocolo a celebrar com o TAM, onde constarão as condições 

do apoio. ------------------------------------------------------------------------------------ 

9º - Celebração de Protocolo com Associação de Atletismo de Vila 

Real – “Campeonato Nacional de Corrida em Montanha/Grande 

Prémio Nossa Senhora da Graça”. ---------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma informação escrita 

relativa ao exercício da delegação de competências do seguinte teor: ------------ 



“Considerando o elevado potencial do nosso território para a realização 

de desportos de natureza e de montanha, mantivemos alguns contactos com a 

Associação de Atletismo de Vila Real, no sentido de promover em Mondim a 

realização de um Campeonato Nacional de Corrida em Montanha. -------------- 

Estamos cientes de que a realização deste género de atividades poderá 

funcionar como o motor de desenvolvimento de vários setores no concelho e 

na região, além do facto de, tendo a chancela da Associação Nacional de 

Atletismo, ser uma mais valia em termos de promoção do concelho, do 

turismo e das suas potencialidades para a prática de desportos ao ar livre. ------ 

Assim, segue em anexo para aprovação minuta do Protocolo a celebrar 

com aquela entidade, no sentido de ser possível a realização de tal evento em 

Mondim de Basto, no dia 15 de Junho de 2013.” ------------------------------------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado, por unanimidade aprovar o 

Protocolo em anexo, conceder poderes ao Senhor Presidente para o outorgar, 

bem como realizar em Mondim de Basto em parceria com aquela Associação 

o “Campeonato Nacional de Corrida em Montanha/Grande Prémio Nossa 

Senhora da Graça”, em parceria com a Associação de Atletismo de Vila Real”.   

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

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

deu por encerrada a presente reunião às dez horas e trinta 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 secretária para valer como tal. ------------------ 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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