
ATA DA OCTOGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, 

REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2013. ---------------------------- 

Aos trinta 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 29 de julho de 2013. -------- 

Foi presente o resumo diário da tesouraria, do dia 29 de julho de 2013, 

que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 2 018 474.49 

e não orçamentais de € 490 285.34. ---------------------------------------------------- 

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

2º - Sexto relatório semestral de Saneamento Financeiro. ----------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“No âmbito do Plano de Saneamento Financeiro, está o Município 

obrigado, por força da alínea c) do nº4 do Art. 40º da Lei 2/2007 de 15 de 

Janeiro, apresentar relatórios semestrais sobre a execução do plano financeiro 

elaborado que permitiu a contratação de um empréstimo de médio e longo 

prazo para consolidação de passivos financeiros. ------------------------------------ 



Por tal motivo, ordenei a elaboração do dito relatório, que segue em 

anexo, referente ao primeiro semestre de 2013. -------------------------------------- 

Assim, proponho a apreciação e aprovação do Relatório Semestral  de 

Acompanhamento do Plano de Saneamento Financeiro, constante do anexo à 

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

Municipal para apreciação.” -------------------------------------------------------------- 

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

favor, aprovar o Relatório Semestral  de Acompanhamento do Plano de 

Saneamento Financeiro, constante do anexo à presente e da qual faz parte 

integrante e submetê-lo à Assembleia Municipal para apreciação. ---------------- 

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

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

3º - Quinta Modificação Orçamental / Quarta Alteração ao 

Orçamento. --------------------------------------------------------------------------- 

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 Quinta Modificação Orçamental / Quarta Alteração ao 

Orçamento. --------------------------------------------------------------------------------- 

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 Quinta Modificação Orçamental 

/ Quarta Alteração ao Orçamento, 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 Quinta Modificação Orçamental / Quarta Alteração ao 

Orçamento, constante do anexo à presente 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 - Parecer prévio para abertura de procedimentos destinados à 

contratação de prestação de serviços – Execução de Escultura e 

elaboração de anteprojeto de estudo de “Remodelação do Edifício do 

Posto Territorial da GNR de Mondim de Basto”. ---------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Nos termos do artº 22º nº4 da Lei do Orçamento de Estado para 

2011, norma ainda em vigor por força da LOE 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. --- 

Ora sucede que nesta data pretende-se a abertura de dois 

procedimentos, nomeadamente: -------------------------------------------------------- 

 Procedimento para contratação de prestação de serviços de 

Execução de Escultura; --------------------------------------------------- 

 Procedimento para contratação de serviços de elaboração de 

anteprojeto de estudo de “Remodelação do Edifício do Posto 

Territorial da GNR de Mondim de Basto”; --------------------------- 

Nestes termos, e para cumprimento daquela disposição legal, proponho 

que a Câmara Municipal delibere emitir parecer favorável à abertura daqueles 

procedimentos e contratação dos respetivos serviços.” ----------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade proceder à 

votação da emissão de parecer prévio para realização de cada uma das 

despesas em separado. -------------------------------------------------------------------- 

Assim, colocada em votação a emissão de parecer prévio para abertura 

de procedimento para contratação de prestação de serviços de Execução de 

Escultura, foi deliberado por maioria, com dois votos a favor, emitir parecer 

favorável. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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



Pelo Senhor Vereador Eng.º Lúcio Machado foi dito que se abstinha 

porque, por um lado, a escultura já se encontra em estado final de execução, 

pelo que, vir agora à Câmara para emissão de parecer prévio era de todo 

despropositado, e, pelo outro, muito embora reconheça o valor do trabalho 

adquirir, estando, como se diz, a autarquia numa difícil situação financeira, 

não conseguia entender o motivo de ir despender mais de € 22 000.00 para 

aquisição de uma escultura. -------------------------------------------------------------- 

Não participou na votação, tendo-se ausentado da sala, o Senhor 

Vereador Manuel Mota de Oliveira que invocou relações de parentesco com o 

prestador dos serviços a contratar. ----------------------------------------------------- 

Por sua vez, colocada em votação a emissão de parecer prévio para 

realização abertura de procedimento destinado à contratação de serviços de 

elaboração de anteprojeto de estudo de “Remodelação do Edifício do Posto 

Territorial da GNR de Mondim de Basto” foi deliberado por maioria, com 

quatro votos a favor, emitir parecer favorável. --------------------------------------- 

Absteve-se na presente votação o Senhor Vereador Eng.º Francisco 

Gomes Ribeiro. ---------------------------------------------------------------------------- 

5º - Apoio à Fabrica da Igreja da Paroquia de Atei. ------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontra-se na minha posse o ofício subscrito pelo Pároco da 

Freguesia de Atei, em representação da Fabrica da Igreja da Paroquia de Atei a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro para recuperação da Casa 

Paroquial de Atei. -------------------------------------------------------------------------- 

Assim, considerando por um lado o interesse na recuperação deste tipo 

de património e pelo outro os benificiários no uso do mesmo, proponho que 

a Câmara Municipal, condicionada à disponibilidade de fundo, nos termos do 

artº 64º nº 4 al. a) 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 desta 

obra com a quantia de € 10 000.00.” --------------------------------------------------- 

Aquando da apreciação da proposta, pelo Senhor Vereador Eng.º Lúcio 

Machado foi dito que: “atendendo à obra e à importância para a freguesia, e 

ao valor total, e até por situações semelhantes anteriores poder-se-ia dar um 

valor um pouco maior até 10% do valor da obra.” ---------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade, condicionada à 

disponibilidade de fundo, aprovar a proposta apresentada. ------------------------ 

Não participou na votação, tendo-se ausentado da sala, o Senhor 

Vereador Manuel Mota de Oliveira que invocou conflitos de interesses e 

incompatibilidade para participar na votação. ---------------------------------------- 

6º - Apoio à Associação “O Cantinho do Sobreiro”. ------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontra-se na minha posse um ofício, que anexo, que nos foi 

dirigido pela Associação “O Cantinho do Sobreiro” a dar conhecimento das 

atividades que estão a desenvolver e a solicitar apoio da autarquia para a sua 

persecução. --------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, considerando o interesse no desenvolvimento das atividades 

promovidas por esta associação, 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, delibere 

atribui-lhe uma comparticipação financeira no valor de € 200.00.” --------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

7º - Apoio ao Moto Club da Senhora da Graça. ------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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



“Encontra-se na minha posse um ofício, que anexo, que nos foi dirigido 

pelo Moto Club da Senhora da Graça a solicitar um apoio financeiro, para 

realização de um espetáculo Freestyle Motocross no dia 17 de agosto de 2013 

na Av Dr. Augusto de Brito ou Parque da Feira. ------------------------------------ 

Assim, considerando o interesse do município na realização deste tipo 

de atividades 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, delibere atribui-lhe uma comparticipação 

financeira no valor de € 900.00.” -------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

8º - Ofício da Associação Feiras e Mercados da Região Norte. ---- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Na sequência da deliberação proferida pela Câmara Municipal na 

ultima reunião, foi divulgada na ultima feira municipal a realização da feira do 

emigrante no dia 14 de agosto de 2013. ----------------------------------------------- 

Após esta divulgação, fomos contactados por alguns feirantes que nos 

solicitaram a alteração do dia da feira para o dia 16 de agosto de 2013 (sexta 

feira), uma vez que no dia 14 de agosto realizam-se duas feiras próximas 

(Amarante e Fafe) onde estão representados muitos dos feirantes que exercem 

atividade em Mondim de Basto. -------------------------------------------------------- 

No mesmo sentido, também a Associação Feiras e Mercados da Região 

Norte nos veio solicitar esta alteração, pelos mesmos motivos. ------------------- 

Nestes termos, deixo à consideração de Vossas Excelências a 

apreciação da pretensão que nos é dirigida.” ------------------------------------------ 

Apreciado o assunto, atentos os argumentos invocados pela Associação 

Feiras e Mercados da Região Norte, foi deliberado por unanimidade alterar o 

dia da Feira do Emigrante para o dia 16 de agosto de 2013. ----------------------- 



9º - Informação sobre contratos celebrados no uso de poderes 

conferidos por autorização genérica. -------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada uma listagem 

elaborada pela Divisão Administrativa e Financeira sobre os contratos 

celebrados no mês de junho 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. ---------------- 

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

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

deu por encerrada a presente reunião às onze horas e vinte 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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