
ATA DA OCTOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, 

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

Aos nove dias do mês de julho 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 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 8 de julho de 2013. --------- 

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

que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 1886 821.03 e 

não orçamentais de € 524 874.00. ---------------------------------------------------- 

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

2º - Atribuição da Medalha Municipal de Mérito. --------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Tal como vem sucedendo, a Câmara Municipal no âmbito das 

comemorações do Dia do Município distingue personalidades ou instituições 

que pelos serviços prestados em prol da nossa comunidade merecem um 

reconhecimento público. ----------------------------------------------------------------- 



De entre as várias distinções previstas a Medalha Municipal Mérito é 

atribuída por deliberação da Câmara Municipal. ------------------------------------- 

Este ano, porque todos nós crescemos com ensinamentos que nos 

foram sendo transmitidos; porque os nossos filhos crescem com os 

ensinamentos que lhe vão sendo transmitidos; porque os nossos netos 

haverão de crescer com os ensinamentos que lhe serão transmitidos; porque 

os professores que lecionam e lecionaram nas escolas do nosso concelho em 

muito contribuíram para esse crescimento, entendemos ser por mais devida a 

distinção desta classe profissional. ------------------------------------------------------ 

Neste contexto, proponho que a Câmara Municipal delibere atribuir a 

Medalha Municipal de Mérito aos professores de Mondim de Basto e que em 

Mondim de Basto exercem ou exerceram a sua atividade, distinção essa a 

efetuar nas pessoas dos professores que se encontrem já aposentados e que 

estejam disponíveis a representar esta Classe Profissional no dia do 

Município.” --------------------------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a proposta apresentada. ------------------------------------------------------- 

Abstiveram-se na presente votação os senhores vereadores Engª, Lúcio 

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

Pelo Senhor Vereador Eng.º Lúcio Machado foi apresentada a seguinte 

declaração de voto: “Reconheço à classe dos professores o mérito invocado 

na proposta apresentada. No entanto, este ano, até pelo estado de saúde em 

que se encontra, parece-me mais urgente o reconhecimento do mérito e 

empreendedorismo do empresário mondinense Fernando Ramos, motivo 

pelo qual me abstenho”. 

Em resposta à sugestão do Senhor Vereador Eng.º Lúcio machado pela 

Senhora Prof. Teresa de Jesus Tuna Rabiço da Costa, foi dito que concorda 

com a distinção proposta, mas que foi apanhada de surpresa e neste momento 

já não era possível concretizar-se”. ----------------------------------------------------- 



3º - Parecer prévio para abertura de procedimentos destinados à 

contratação de prestação de serviços - Transporte Escolar – ano letivo 

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

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta com 

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

Conforme informações sem anexo, há a necessidade de abertura de um 

procedimento de transporte escolar para o ano letivo 2013/2014, uma vez 

que, nos termos do artº 22º nº4 da Lei do Orçamento de Estado para 2011, 

que se mantém em vigor 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, pelo que proponho que a Câmara Municipal delibere emitir parecer 

favorável àquela. --------------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

4º - Comparticipação financeira das intervenções sanitárias nas 

explorações pecuárias sitas no concelho de Mondim de Basto. ----------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Na sequência deliberação da Câmara Municipal, proferida a 10 de 

maio de 2010, foi outorgado com a OPP de Basto um protocolo de mútua 

colaboração, válido pelo período de um ano, renovável automaticamente, 

tendo em vista a comparticipação financeira das intervenções sanitárias nas 

explorações pecuárias sitas no concelho de Mondim de Basto. ------------------- 

Tal protocolo, porque nunca foi denunciado pelas partes, renovou-se 

automaticamente e mantém-se em vigor, no entanto, torna-se necessário 

proferir nova deliberação, para a campanha de 2013, pelo que, proponho que 

a Câmara Municipal, ao abrigo da al. c) do nº 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, delibere 



manter a comparticipação das ações supra mencionadas, isto é, a 

comparticipação do rastreio sorológico às doenças constantes nos programas 

sanitários, na parte que cabe aos criadores, com as quantias de 7,5 euros por 

bovino e 1,5 euros por pequeno ruminante. ------------------------------------------ 

A presente despesa, contabilizada na ordem dos € 10 000.00 dispõe de 

fundo disponível, que ficou cativo no mês de julho de 2013.” -------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

5º - Designação dos representantes municipais no Conselho Geral 

do Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto. -------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Conforme ofício em anexo, solicita-nos a Presidente do Conselho 

Geral do Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto a indicação de três 

representantes para integrar aquele Conselho. ---------------------------------------- 

Tal designação deve ser efetuada até ao dia 15 de julho, pelo que, deixo 

à consideração de Vossas Excelências a apresentação e discussão dos nomes 

que entendam convenientes.” ----------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, e considerando que o executivo está próximo do 

final de mandato, foi deliberado por unanimidade não alterar os 

representantes designados, mantendo-se assim os atuais três representantes já 

designados pelo Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 

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

6º - Apoio à Irmandade da Nossa Senhora da Graça – Iluminação 

Publica do Santuário. --------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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



“Conforme ofício em anexo, fomos contactados pela Irmandade da 

Nossa Senhora da Graça a dar conta de que pretende executar a obra de 

Iluminação Publica do Santuário, cujo custo estimam em cerca de € 90 000.00.  

Naquele ofício solicita-nos aquela instituição um apoio financeiro para 

comparticipar a execução daquelas obras. --------------------------------------------- 

Pelo exposto, e atento o interesse municipal na execução da obra, bem 

como, os fins a que se dedica a requerente proponho que a Câmara Municipal, 

ao abrigo do disposto no artigo 64º nº 4 al. b) da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, apoie a execução da mesma com a quantia de € 9 000.00, cujo 

pagamento será efetuado mediante a apresentação da fatura.” -------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

7º - Apoio à Machado Sport. ----------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Conforme ofício em anexo, fomos contactados pela equipa Machado 

Sport a solicitar um apoio, sob forma de publicidade, para a época desportiva 

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

A equipa Machado Sport é composta por seis pessoas residentes em 

Mondim de Basto, pelo que, quer me parecer que o Município deverá também 

associar-se aos demais patrocinadores, e assim proponho que a Câmara 

Municipal, ao abrigo das disposições combinadas nos artigos 64º nº 4 al. b) da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

5-A/2002, de 11 de janeiro, delibere atribuir um apoio no valor de € 500.00 

pela publicidade do Município de Mondim de Basto que será colocada na 

viatura a utilizar nas competições em que vão participar.” ------------------------- 

Ausência do Senhor Vereador Eng Lúcio Machado. ----------------- 



Após a apresentação da proposta e antes de iniciada a votação da 

proposta apresentada, o Senhor Vereador Eng.º Lúcio Machado invocou que, 

por razões de ligação familiar, estava impedido de participar na votação, 

motivo pelo qual se ausentou da reunião, tendo regressado depois de 

concluída a mesma. ------------------------------------------------------------------------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

8º - Utilização gratuita da Piscina Municipal pelos alunos da 

Santa Casa da Misericórdia de Mondim de Basto. --------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Conforme ofício em anexo, veio a Santa Casa da Misericórdia de 

Mondim de Basto solicitar autorização para utilização gratuita da Piscina 

Municipal por algumas crianças nos dias 9 a 12 e 16 a 19 de julho, entre as 

10.00 horas e as 12.00 horas (cerca de 30 crianças) e nos dias 6 a 9 e 13 a 16 

de agosto, no mesmo horário de cerca de 20 crianças. ------------------------------ 

Considerando os benificiários da pretensão, bem como, os fins a que se 

dedica a requerente, proponho que a Câmara Municipal defira a pretensão que 

nos foi dirigida.” --------------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

9º - Apoio à realização de Torneio de Futsal Juvenil. ----------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“À semelhança do que sucedeu no ano de 2012, fomos contactados por 

um grupo informal de munícipes moradores da Recta da Pena, representado 

pelo senhor Patrick Teixeira da Silva, que se propõem promover, a exemplo 

de anos anteriores, nos dias 24 a 28 de julho de 2013 um torneio de futsal 

juvenil. --------------------------------------------------------------------------------------- 



Por tal motivo, solicitam à Câmara Municipal a cedência do pavilhão 

desportivo, para os cinco dias, bem como, apoio à iniciativa, com a atribuição 

de taças e medalhas de participação aos atletas. -------------------------------------- 

Assim, considerando a ausência de quaisquer fins lucrativos do evento, 

bem como, a mais-valia que o mesmo representa para o crescimento e 

desenvolvimento das nossas crianças e jovens, proponho que a Câmara 

Municipal, nos termos da al.b) do nº 4 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro 

com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro apoie a 

iniciativa com a cedência do pavilhão desportivo, para os cinco dias e com a 

atribuição dos trofeus solicitados, cujo valor andará na ordem dos € 100.00.” - 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

10º - Apoio à Afetos – Organização de Eventos. ----------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Conforme ofício em anexo, fomos contactados pela Afectos – 

Organização de Eventos a dar-nos conta da intenção de realização de um 

Desfile de Moda na Escadaria do Salão Nobre do Edifício da Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Com aquele oficio pretende a entidade organizadora a cedência daquele 

espeço, bem como, o Salão nobre e a isenção de taxa que for devida pelo 

licenciamento. ------------------------------------------------------------------------------ 

Pelo exposto, e considerando o interessa da iniciativa para a dinâmica 

municipal, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições 

combinadas nos artigos 64º nº 4 al. b) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

delibere deferir a pretensão da requerente.” ------------------------------------------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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



11º - Informação sobre receitas arrecadas no exercício de 

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

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada uma listagem 

elaborada pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbana que contém as 

receitas arrecadas no exercício de delegação de competências no mês de junho 

2013. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

12º - Informação sobre contratos celebrados ao abrigo da 

autorização genérica de dispensa de parecer prévio. ------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada uma listagem 

elaborada pela Divisão Administrativa e Financeira sobre os contratos 

celebrados nos meses de abril e maio de 2013 ao abrigo da autorização 

genérica de dispensa de parecer prévio proferida em 28 de maio de 2012. ------ 

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

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

 Proposta extraordinária - Feira Municipal. ------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito que pretendia ver discutida 

na presente reunião uma proposta relativa à realização da feira municipal do 

dia 2 de agosto de 2013 fora do recinto, bem como, a realização da feira do 

emigrante no dia 14 de agosto de 2013, pelo que propôs a admissão deste 

assunto na ordem do dia, tendo sido deliberado por unanimidade admiti-lo 

para discussão e votação. ----------------------------------------------------------------- 

Admitida a proposta, pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito que na 

sequência da deliberação de 25 de junho de 2013 a Câmara iria realizar no 

recinto da Feira a XI edição da Feira da terra nos dias 8 a 11 de agosto de 

2013. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais disse que considerando que a montagem dos stands tem que se 

iniciar antes do dia 2 de agosto 2013, o recinto teria que nesse dia estar 



disponível, pelo que propôs que, à semelhança dos anos anteriores, a feira do 

dia 2 de agosto de 2013 fosse realizada no exterior do recinto. ------------------- 

Mais disse que tal como sucedeu no último ano e dando-se seguimento 

à posição assumida pela Câmara Municipal em reunião de 30 de abril de 2013, 

propôs a realização de uma feira extraordinária no mês de agosto dedicada ao 

emigrante que, atendendo ao facto de o dia 15 de agosto ser um feriado/dia 

santo e ao facto de até ao dia 13 o recinto estar ocupado com os stands da 

feira da terra deverá aquele feira realizar-se no dia 14 de agosto de 2013. ------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade realizar a feira do 

dia 2 de agosto de 2013 no exterior do recinto, bem como, foi deliberado por 

unanimidade realizar-se uma feira extraordinária dedicada ao emigrante no dia 

14 de agosto de 2013. --------------------------------------------------------------------- 

 Vandalismo nas Casas de Banho da Central de Camionagem. 

Pelo Senhor Vereador Eng.º Lúcio Machado foi dado conhecimento 

que as Casas de Banho do Edifício da Central de Camionagem tinha sido 

vandalizadas, nomeadamente com a rebentação das portas, pelo que sugeriu, 

até para salvaguardar as loiças que ainda lá se encontram, fossem recolocadas 

as portas e reforçada a segurança das mesmas como forma de se evitar a 

repetição deste tipo de situação. -------------------------------------------------------- 

Em resposta, pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito que 

desconhecia a situação, mas que iria diligenciar pela recolocação das portas 

danificadas. --------------------------------------------------------------------------------- 

 Data de realização da Feira da Terra. ------------------------------- 

Pelo Senhor vereador Eng.º Lúcio Machado foi dito que tinha tido 

conhecimento do cancelamento do festival Norfest, pelo que solicitou 

esclarecimento sobre a possibilidade de realização da Feira da terra na data 

habitual, uma vez que o motivo que justificou a alteração da data não se 

concretizou. --------------------------------------------------------------------------------- 



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

momento já não era possível alterar a data uma vez que está agendado para o 

primeiro fim-de-semana de agosto um festival de folclore, o que inviabilizaria 

a presença de alguns ranchos na Feira da Terra. ------------------------------------- 

 Extinção dos serviços de emergência médica no Centro de 

Saúde. ------------------------------------------------------------------ 

Pelo Senhor Vereador Manuel Mota de Oliveira foi dito que foi dito 

que agradecia ao Senhor Presidente da Câmara o facto de lhe ter dado 

conhecimento dos desenvolvimentos o ter informado do desenvolvimento do 

assunto levantado nas ultimas reuniões de câmara sobre o encerramento do 

Serviço de Atendimento Permanente do Centro de Saúde, mas a confirmação 

do encerramento era um assunto que o deixava muito preocupado. ------------- 

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

encerramento daquele serviço não estava dependente da Câmara Municipal, 

mas que estava empenhado em evitar a sua concretização. ------------------------ 

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

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

deu por encerrada a presente reunião às onze horas, 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. ------------------------------ 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 


