
ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, 

REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2013. ------------------------------- 

Aos catorze dias do mês de maio 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 e José 

António Rodrigues Gonçalves, Técnico Superior – Consultor Jurídico que 

secretariou a presente reunião. ---------------------------------------------------------- 

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

Pelas dez horas o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

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

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 13 de maio de 2013. -------- 

Foi presente o resumo diário da tesouraria, do dia 13 de maio de 2013, 

que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 1 403 003.86 

e não orçamentais de € 453 805.30. ---------------------------------------------------- 

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

2º - Ratificação de despacho – Isenção de taxa de licenciamento. 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Através do documento com registo de Entrada Externa n.º 10/2013 

de 25.04.2013 veio o Núcleo Empresarial de Mondim de Basto requerer 

licença especial de ruido, com isenção das taxas devidas, para realização da 

iniciativa III Edição Feira de Stock nos dias 11 e 12 de maio de 2013. ---------- 



Após a análise do requerimento apresentado, na presente data deferi o 

licenciamento requerido, bem como, considerando que havia sido solicitada a 

isenção de taxas de licenciamento, cuja competência compete à Câmara 

Municipal, no uso dos poderes que são conferidos ao presidente da câmara 

pelo 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, determinei também a isenção do 

pagamento de taxa devida, pelo que, em cumprimento do ónus que me é 

imposto, apresento tal despacho para ratificação.” ---------------------------------- 

Apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade ratificar a decisão 

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

Não participou na deliberação anterior, tendo-se ausentado da sala 

durante o período de votação, o Senhor Vereador Eng.º Lúcio Machado, que 

invocou questões de eventual incompatibilidade. ------------------------------------ 

3º - Terceira modificação ao orçamento – segunda alteração 

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 Terceira Modificação ao Orçamento – Segunda Alteração 

orçamental. --------------------------------------------------------------------------------- 

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 terceira modificação ao 

orçamento – segunda alteração orçamental., nos termos do documento anexo 

à presente proposta e da qual faz parte integrante.” --------------------------------- 

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

favor, aprovar a terceira modificação ao orçamento – segunda alteração 

orçamental., nos termos do documento anexo à presente proposta e da qual 

faz parte integrante. ----------------------------------------------------------------------- 



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

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

4º - Apoio à Mondim Extreme – cedência temporária do Pavilhão 

Gimnodesportivo. ------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

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

a cedência temporária do Pavilhão Gimnodesportivo para realização, entre os 

dias 14 de junho de 2013 a 9 de agosto de 2013 - terças e sextas-feiras das 20 

horas às 24.00 horas - da 2ª Edição da Mondim Extreme Cup. ------------------- 

Assim, considerando o interesse municipal na realização desta iniciativa, 

enquanto atividade dinamizadora da prática desportiva, proponho que a 

Câmara Municipal, nos termos da al. b) do nº 4 do art.º 64º da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 

11 de janeiro, ceda gratuitamente a utilização do Pavilhão Gimnodesportivo 

por aquela entidade para realização do citado evento.” ----------------------------- 

Apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresenta. ---------------------------------------------------------------------- 

5º - Apoio à Fafe Ténis Club – cedência temporária do 

Polidesportivo da Reta de Pena. ------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontra-se na minha posse um ofício da Fafe Ténis Club para 

cedência temporária do Polidesportivo da Reta de Pena lecionação de aulas de 

ténis. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, considerando o interesse municipal na realização desta iniciativa, 

enquanto atividade dinamizadora da prática desportiva, proponho que a 

Câmara Municipal, nos termos da al. b) do nº 4 do art.º 64º da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 



11 de janeiro, ceda gratuitamente a utilização temporária do Polidesportivo da 

Reta de Pena por aquela entidade para lecionação de aulas de ténis. ------------ 

Apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresenta. ---------------------------------------------------------------------- 

6º - Protocolo – Agrupamento Vertical de Escolas de Mondim de 

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

Pela Senhora Vice Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“O Município faz anualmente a transferência de uma verba para o 

Agrupamento Vertical de Escolas de Mondim de Basto, que tem como 

objetivo principal ser o órgão de gestão das escolas a providenciar os materiais 

de limpeza, material de desgaste, fotocópias, material para o prolongamento 

de horário, destinados à Educação Pré-escolar e ao 1º ciclo do ensino básico. - 

A experiência diz-nos que o Agrupamento tem melhores condições 

para prover as escolas e Jardins deste género de bens: os professores e pessoal 

não docente são interlocutores diários do Agrupamento. Ter de ser o 

Agrupamento a posteriormente transmitir as necessidades das escolas, por sua 

vez comunicadas pelos Senhores Professores, burocratiza a nosso ver um 

processo que é simples. ------------------------------------------------------------------- 

Assim, no sentido de formalizar e tornar mais claros os termos desta 

cooperação, segue em anexo minuta de protocolo a celebrar com o 

Agrupamento Vertical de Escolas de Mondim de Basto, bem como deverão 

ser concedidos poderes ao Senhor Presidente para o subscrever, no caso de 

merecer o acolhimento de V. Exªs.” --------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade aprovar a minuta 

do protocolo apresentado e conceder poderes ao Senhor Presidente da 

Câmara para o subscrever. --------------------------------------------------------------- 

7º - Informação sobre receitas arrecadadas no exercício de 

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



Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma informação 

relativa às receitas arrecadadas no período de abril de 2013, no âmbito do 

exercício de delegação de competências – licenciamento de obras particulares. 

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

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

o Candidatura ao POVT – Abastecimento publica. ------------- 

Pelo Senhor Vereador Eng.º Lúcio Machado foi solicitada uma 

fotocópia da candidatura ao POVT relativa ao abastecimento público. --------- 

o Correção de buracos nas vias municipais. ---------------------- 

Pelo Senhor Vereador Manuel Mota de Oliveira foi feito um alerta para 

os buracos que existem nas vias municipais e que colocam em causa a 

segurança rodoviária. ---------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, através dos seus funcionários, está a fazer esse trabalho em todas 

as vias municipais do concelho. --------------------------------------------------------- 

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 secretário para valer como tal. ------------------ 
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