
ATA DA OCTOGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, 

REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013. -------------------------- 

Aos treze dias do mês de agosto 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 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

JUSTIFICAÇÃO DA FALTA DO SENHOR VEREADOR 

ENG.º LÚCIO MACHADO. ----------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dado conhecimento que o 

Senhor Vereador Eng.º Lúcio Machado, por motivos pessoais, se encontrava 

impossibilitado de comparecer à presente reunião, pelo que, propôs que fosse 

justificada a respetiva falta. --------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade justificar a falta 

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

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 12 de agosto de 2013 de 

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

Foi presente o resumo diário da tesouraria, do dia 12 de agosto de 

2013, que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 1 886 

400.17 e não orçamentais de € 454 397.70. ------------------------------------------- 



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

2º - Ratificação do despacho de alargamento de horário do 

funcionamento de estabelecimentos comerciais. ----------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Por despacho de 8 de agosto de 2013, atenta a urgência na decisão 

proferida e a impossibilidade de reunir a Câmara Municipal em tempo útil, 

com base nos fundamentos ai constantes, autorizei o alargamento do horário 

de funcionamento de três bares sitos na zona histórica até ao dia 31 de agosto 

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

Considerando que aquela decisão foi proferida no uso dos poderes que 

me são conferidos 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, 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 Presidente da Câmara. -------------------------------------------------- 

3º - Ratificação do despacho de deferimento de cedência de 

espaço. -------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Conforme requerimento em anexo, foi-nos apresentado, pela “1000 

encontros L.da”, com sede na Av. da Igreja, Mondim de Basto, um pedido de 

cedência do campo de jogos do Parque de Merendas da Senhora da Graça, 

bem como, o fornecimento de energia elétrica para realização de um evento 

lúdico/musical no dia 10 de agosto de 2013. ----------------------------------------- 

Considerando o interesse na realização daquele evento, nomeadamente 

porque se destinava a proporcionar animação aos amantes do ciclismo que 

durante a noite pernoitam no Monte da Senhora da Graça aguardar a chegada 

da Volta a Portugal em Bicicleta, bem como, a urgência na decisão proferida e 



a impossibilidade de reunir a Câmara Municipal em tempo útil, deferi a 

pretensão da requerente. ----------------------------------------------------------------- 

 Considerando que aquela decisão foi proferida no uso dos poderes que 

me são conferidos 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, 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 Presidente da Câmara. -------------------------------------------------- 

4º - Ratificação de despacho para realização de iniciativa. ---------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Por despacho de 9 de agosto de 2013, atenta a urgência na decisão 

proferida e a impossibilidade de reunir a Câmara Municipal em tempo útil, 

com base nos fundamentos ai constantes, autorizei a entrada gratuita na 

Piscina Municipal a jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 25 

anos, como forma de comemorar o Dia Internacional da Juventude. ------------ 

Considerando que aquela decisão foi proferida no uso dos poderes que 

me são conferidos 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, 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 Presidente da Câmara. -------------------------------------------------- 

5º - Apoio ao Conselho Economico da Paroquia de S. Cristóvão. – 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontra-se na minha posse o ofício do Conselho Economico da 

Paroquia de S. Cristóvão – Mondim de Basto a dar-nos conta da vontade em 

recuperar o telhado da Igreja Matriz, orçamentado em € 32 837.31. ------------- 



Com aquele ofício pretende o Conselho Economico um apoio 

municipal para execução daquela obra. ------------------------------------------------ 

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, 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 que venha a ser tida como 

adequada, atento o valor global do investimento.” ---------------------------------- 

Apreciado o assunto, condicionado à disponibilidade de fundo, foi 

deliberado por unanimidade, conceder um apoio, no valor de € 7 500.00, ao 

Conselho Economico da Paroquia de S. Cristóvão – Mondim de Basto para 

recuperar o telhado da Igreja Matriz. --------------------------------------------------- 

6º - Apoio ao evento “All Together Now”. ------------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontra-se na minha posse um ofício de Mário André Silva Palmeira 

a dar conhecimento de que é intenção de um conjunto de estabelecimentos 

comerciais, sedeados em Mondim de Basto, realizar no dia 31 de agosto de 

2013 um evento denominado “All Together Now” destinado a convidar os 

jovens mondinenses a praticar alguns desportos que serão promovidos, bem 

como, dinamizar a frequência dos estabelecimentos comerciais de diversão 

noturna existentes no concelho. -------------------------------------------------------- 

Naquele oficio é-nos solicitada a isenção de taxa de licenciamento do 

evento, bem como, a isenção da taxa de ocupação do espaço publico. ---------- 

Assim, considerando o interesse do município na realização deste tipo 

de eventos proponho que a Câmara Municipal, nos termos do art.º 64 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, delibere deferir a pretensão do requerente.” 



Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

7º - Autorização de utilização da Piscina Municipal. ----------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontra-se na minha posse um ofício do Presidente do Conselho de 

Administração da Fundação António Joaquim Gomes da Cunha, com sede 

em S. Nicolau, Cabeceiras de Basto a solicitar a isenção de taxa de entrada na 

Piscina Municipal pelos seus utentes, no âmbito de uma iniciativa destinada a 

proporcionar-lhes diferentes vivencias. ------------------------------------------------ 

Assim, considerando a natureza da requerente, bem como, os 

benificiários da pretensão, proponho que a Câmara Municipal, nos termos do 

art.º 64 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, delibere deferir a 

pretensão da requerente.” ---------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

8º - Solicitação de lugar no Recinto da Feira. -------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontra-se na minha posse um requerimento subscrito por Paulo 

Sérgio Faria Correia a solicitar a atribuição do lugar número 3 do Recinto da 

Feira para ai vender produtos hortícolas. ---------------------------------------------- 

Assim, considerando a disponibilidade de lugar proponho que a 

Câmara Municipal defira a pretensão do requerente.” ------------------------------ 

Apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

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 julho 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 dez horas e trinta 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. ------------------------------ 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 


