
ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, 

REALIZADA NO DIA 9 DE ABRIL DE 2013. ------------------------------- 

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, pelas dez 

horas, 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 e Eng.º Francisco Gomes Ribeiro 

e Manuel Mota de Oliveira. -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Pelas dez horas o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

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

Justificação da falta do Senhor Vereador Manuel Mota de 

Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi comunicado que o Senhor 

Vereador Manuel Mota de Oliveira 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 Manuel Mota de Oliveira. -------------------------------------- 

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

Foi presente o resumo diário da tesouraria, do dia 8 de abril de 2013, 

que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 1.278.034, 30 

e não orçamentais de € 487.092,08. ----------------------------------------------------- 

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



2º - Ratificação de decisão - Ratificação de decisão – Aprovação 

de Carta de Amizade com a cidade de Diekirch, - Luxemburgo. --------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Na cidade de Diekirch - Luxemburgo – encontram-se emigrados 

centenas de cidadãos de Mondim de Basto. ------------------------------------------- 

Conhecedor desta realidade, o Burgomestre de Diekirch, Claude 

Haagen, remeteu-me um convite para vista à cidade de Diekirch nos dias 5 a 7 

de abril e propôs-me a outorgação, aquando da visita, de uma Carta de 

Amizade entre o Município de Mondim de Basto e aquela cidade 

luxemburguesa. ----------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que a carta de amizade é um acordo que permite um 

tratamento individual a cada cidade amiga, em que as cidades assumem um 

compromisso, que visa o fomento da confiança mútua, principalmente no que 

diz respeito a relações industriais, comerciais, educacionais ou culturais. -------- 

Considerando que, no caso da cidade de Diekirch estão emigrados 

centenas de cidadãos de Mondim de Basto. ------------------------------------------- 

Considerando que desde o dia em que me foi apresentada a proposta 

até à data da visita não se encontrava agendada nenhuma reunião de Câmara 

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

Ao abrigo da competência que me é conferida pelo 68º nº 3 da Lei 

169/99 de 18 de setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 

de 11 de janeiro determinei a aprovação da carta de amizade com a cidade de 

Diekirch, que subscrevi no dia 7 de abril de 2013, pelo que, em cumprimento 

do ónus que me é imposto, apresento a decisão proferida para ratificação pela 

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

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade ratificar a decisão 

proferida pelo Senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------- 



3º - Relatório de gestão e documentos da prestação de contas do 

exercício de 2012. -------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Em respeito aos princípios orientadores de uma gestão pública aberta 

e transparente, solicitei junto da Divisão Administrativa e Financeira a 

elaboração do Relatório de Gestão e Documentos da Prestação de Conta do 

Exercício de 2012. ------------------------------------------------------------------------- 

Assim, deixo a análise dos documentos em anexo à consideração de 

Vossas Excelências e proponho que no exercício da competência tipificada no 

art.º 64º n.º 2 al. e) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redação que lhe foi 

dada pela Lei 5 – A/2002 de 11 de Janeiro, se aprove o Relatório de Gestão e 

Documentos da Prestação de Conta do Exercício de 2012, para que seja 

remetido à Assembleia Municipal para aprovação final.” --------------------------- 

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

favor, aprovar o Relatório de Gestão e Documentos da Prestação de Conta do 

Exercício de 2012 e submetê-lo à Assembleia Municipal para aprovação final.  

Abstiveram-se na presente votação os Senhores Vereadores Eng.º 

Francisco Gomes Ribeiro e Eng.º Lúcio Manuel Alves Machado. --------------- 

4º - Segunda Modificação ao Orçamento e Primeira Revisão 

Orçamental. -------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Na sequência da informação da DAF, que anexo, há a necessidade de 

se proceder à Segunda Modificação ao Orçamento e Primeira Revisão 

Orçamental do ano em curso.------------------------------------------------------------ 

Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do artº 68º nº 3 

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

A/2002 de 11 de Janeiro aprove a Segunda Modificação ao Orçamento e 



Primeira Revisão Orçamental, nos termos do documento anexo à presente 

proposta e da qual faz parte integrante, para que seja submetido à Assembleia 

Municipal para aprovação.” -------------------------------------------------------------- 

Após a apresentação da proposta, pelo Senhor Presidente da Câmara 

foi apresentada uma adenda à proposta apresentada com o seguinte teor: ------ 

“Na sequência da decisão proferida pelo Tribunal Constitucional, que 

declarou inconstitucionais quatro normas do Orçamento de Estado para 2013, 

o que ocorreu já depois da convocação da presente reunião de Câmara, 

importa reforçar-se uma rubrica do Orçamento Municipal para 2013 destinada 

ao pagamento dos subsídios de férias dos funcionários da autarquia. ------------ 

Por tal motivo e conforme informação que segue em anexo, solicitei a 

elaboração de uma alteração à proposta de Segunda Modificação ao 

Orçamento e Primeira Revisão Orçamental para que contemple tal reforço, e 

assim, possa a mesma ser aprovada pela Câmara Municipal a tempo de ser 

submetida à próxima reunião da Assembleia Municipal. ---------------------------- 

Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal, aquando da 

discussão e aprovação da Segunda Modificação ao Orçamento e Primeira 

Revisão Orçamental considere o documento que agora se anexa, em 

substituição do então apresentado.”---------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade admitir a adenda 

à proposta apresentada, e assim, substituir-se o documento - Segunda 

Modificação ao Orçamento e Primeira Revisão Orçamental - em anexo à 

proposta inicial pelo documento em anexo à adenda à proposta agora 

admitida. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciada proposta e adenda, foi deliberado por maioria, com dois 

votos a favor, aprovar a Segunda Modificação ao Orçamento e Primeira 

Revisão Orçamental, nos termos do documento em anexo à adenda à 

proposta apresentada e submete-lo à Assembleia Municipal para aprovação 

definitiva. ------------------------------------------------------------------------------------ 



Abstiveram-se na presente votação os Senhores Vereadores Eng.º 

Francisco Gomes Ribeiro e Eng.º Lúcio Manuel Alves Machado. ---------------- 

5º - Apoio à Mondim Extreme - inscrição na Federação de Todo 

o Terreno Turístico. ---------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontra-se na minha posse um requerimento da Mondim Extreme a 

solicitar a atribuição de um apoio para inscrição na Federação de Todo o 

Terreno Turístico, tendo em vista organizar passeios Todo-o-Terreno em 

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

Assim, considerando o interesse municipal na filiação daquela 

associação na Federação de Todo o Terreno Turístico, para que, após a 

mesma, possa dinamizar o concelho com organização dos eventos, proponho 

que a Câmara Municipal conceda um apoio financeiro de valor igual ao que, 

comprovadamente, venha a ser despendido pela associação com aquela 

filiação.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

Apreciado o assunto, e condicionado à disponibilidade de fundo, foi 

deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. --------------------- 

6º - Apoio ao Núcleo JuveBombeiros da Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários 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 do Núcleo 

JuveBombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Mondim de Basto, a solicitar a atribuição de um apoio para organização no 

concelho do 1º Passeio de TT no concelho de Mondim de Basto. --------------- 

Naquele requerimento, solicita o requerente apoio logístico – 

empréstimo da aparelhagem de som - brindes para os participantes e um 

apoio monetário. --------------------------------------------------------------------------- 



Assim, considerando o interesse municipal na realização da iniciativa, 

bem como, os fins a que a mesma se destina, proponho que a Câmara 

Municipal conceda um apoio com o empréstimo da aparelhagem de som, 

disponibilização de brindes para os participantes e uma comparticipação 

financeira no montante de € 300.00.” -------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, e condicionado à disponibilidade de fundo, foi 

deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. --------------------- 

7º - Parecer prévio para abertura de procedimento destinado ao 

fornecimento dos serviços de controlo analítico da qualidade da água 

destinada ao consumo humano – 2013/2014. ---------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontra-se na minha posse uma informação da DACT a dar conta da 

necessidade de abrir um procedimento para contratação do fornecimento dos 

serviços de controlo analítico da qualidade da água destinada ao consumo 

humano – 2013/2014. -------------------------------------------------------------------- 

Assim, porque nos termos do artº 22º nº4 da Lei do Orçamento de 

Estado para 2011, aplicável em 2013 por via da remição que lhe é feita pela 

Lei do Orçamento de Estado para 2013, a abertura de procedimento para 

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

favorável vinculativo por parte da Câmara Municipal, proponho que a Câmara 

Municipal delibere emitir parecer favorável à contratação do serviço de 

fornecimento dos serviços de controlo analítico da qualidade da água 

destinada ao consumo humano – 2013/2014, cujo valor estimado é de € 28 

000.00.” -------------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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



8º - Informação – Listagem de contratos celebrados ao abrigo da 

autorização genérica de dispensa de parecer prévio (janeiro a março de 

2013). ----------------------------------------------------------------------------------- 

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 janeiro a março de 2013. -----------  

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade tomar 

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

9º - Informação sobre receitas arrecadadas no exercício de 

delegação de competências. ------------------------------------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente informação escrita 

sobre as receitas arrecadadas no exercício de poderes delegados no mês de 

março de 2013. ----------------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade tomar 

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

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

o Aproveitamento Hidroelétrico de Fridão. ----------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma informação 

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

 “Na sequência da deliberação proferida pela Câmara Municipal a 27 de 

fevereiro de 2013, procedi à interpelação da EDP - Gestão da Produção de 

Energia, S.A e da Senhora Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, concedendo-lhe um prazo, até finais de mês de 

março de 2013, para tomarem uma decisão que de uma vez por todas 

determine a execução ou não Aproveitamento Hidroelétrico de Fridão. -------- 

Ora sucede que, corrido o prazo concedido para que fosse tomada tal 

decisão, a mesma ainda não foi proferida, pelo que, no dia 1 de abril de 2013 

solicitei ao Gabinete Jurídico e Contencioso que elaborasse e apresentasse no 



Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela a respetiva ação popular 

administrativa.” -------------------------------------------------------------------------- 

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 dez 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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