
ATA DA OCTOGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA 

NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013. ---------------------------------------- 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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 23 de setembro de 2013. -- 

Foi presente o resumo diário da tesouraria, do dia 23 de setembro de 

2013, que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 2 061 

522.56 e não orçamentais de € 506 143.69. ------------------------------------------- 



Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade tomar 

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

2º - Apoio ao Mondinense Futebol Cube para inscrição de atletas.  

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontra-se na minha posse um ofício do Mondinense Futebol Cube 

a dar-nos conta das grandes dificuldades económicas financeiras que atravessa 

e a solicitar-nos um apoio para a inscrição de atletas. ------------------------------- 

Assim, considerando por um lado os benificiários das inscrições e pelo 

outro a ausência de escupo lucrativo do Mondinense FC, proponho que a 

Câmara Municipal, atento o custo das inscrições e disponibilidade orçamental 

existente nesta data, 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, atribua ao Mondinense FC um apoio no valor de € 2 725.00 para 

inscrição dos seus atletas.” --------------------------------------------------------------- 

Aquando da discussão da presente proposta, pelo Senhor Vereador 

Manuel Mota de Oliveira foi dito que esta situação já tinha sido colocada no 

passado, nomeadamente a necessidade de a Câmara Municipal atribuir os 

subsídios aos clubes nesta fase da época para ajudar nos custos de inscrição, 

pelo que lhe parece bem esta proposta. Mais referiu que este tratamento não 

deve limitar-se ao Mondinense FC, devendo também estender-se aos demais 

clubes, nomeadamente ao Atei FC. -----------------------------------------------------  

Em resposta, pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito que em relação 

ao Atei só não foi atribuído porque não foi solicitado, mas caso seja, terá 

também o apoio da Câmara Municipal. ------------------------------------------------ 

Apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

3º - Apoio à Associação Cultural e Recreativa de Santa Luzia. ----- 



Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Encontra-se na minha posse o ofício da Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Luzia a dar-nos conta da vontade em melhorar as 

condições acústicas da sala de ensaios, cujo orçamental em € 1 600.00, mais 

IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Assim, considerando por um lado o interesse na melhoria deste tipo de 

infraestruturas e pelo outro a ausência de escupo lucrativo da requerente, 

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 de € 

600.00, atento o valor global do investimento e disponibilidade orçamental 

existente nesta data.” ---------------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade aprovar a 

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

4º - Informação sobre contratos celebrados no uso de poderes 

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

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma informação 

escrita com a listagem dos contratos celebrados no mês de agosto de 2013 no 

uso de poderes conferidos por autorização genérica. ------------------------------- 

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

5º - Informação sobre receitas arrecadadas no exercício de 

poderes delegados. ------------------------------------------------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada uma informação 

escrita com a listagem das receitas arrecadadas no mês de agosto de 2013 no 

exercício de poderes delegados. --------------------------------------------------------- 

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

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



 Congratulação pela imposição de insígnia do Grau de 

Comendador da Ordem do Mérito ao Comendador Albano dos 

Santos Parente. ----------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada para aditamento à 

ordem do dia a seguinte proposta escrita. --------------------------------------------- 

“No dia 25 de julho de 2013 o Município homenageou os professores 

de Mondim de Basto e que em Mondim de Basto exercem ou exerceram a sua 

atividade, atribuindo-lhes a Medalha Municipal de Mérito. ------------------------ 

De entre os homenageados, constava o Munícipe Albano dos Santos 

Parente, atualmente a residir no Brasil. ------------------------------------------------ 

O mesmo professor foi recentemente homenageado por Sua Excelência 

o Senhor Presidente da Republica com a imposição da insígnia do Grau de 

Comendador da Ordem do Mérito. ---------------------------------------------------- 

Porque esta noticia nos alegra certamente a todos, proponho um voto 

de congratulação municipal pela atribuição, por Sua Excelência o Senhor 

Presidente da República ao munícipe Albano dos Santos Parente do Grau de 

Comendador da Ordem do Mérito.” --------------------------------------------------- 

Colocada em votação a admissão da proposta, foi a mesma, por 

unanimidade, admitida na ordem do dia da presente reunião para discussão e 

votação. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciada a proposta apresentada foi a mesma aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------- 

 Agradecimento do Senhor Presidente da Câmara aos Membros 

do Executivo Municipal. ----------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi usada a palavra para dizer que, 

sendo esta provavelmente a ultima reunião do atual executivo, quis aproveitar 

para agradecer aos Senhores Vereadores pela forma como decorreram, que 

embora muitas vezes se tivessem apresentado com perspetivas diferentes de 



atuação municipal, foi sempre preservada a democracia e a defesa dos 

interesses do concelho. ------------------------------------------------------------------- 

Em resposta, pelos Senhores Vereadores foi transmitido que 

agradeciam as palavras do Senhor Presidente da Câmara e partilhavam, em 

relação ao Senhor Presidente da Câmara, as considerações que dirigiu aos 

Senhores Vereadores. --------------------------------------------------------------------- 

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. ------------------------------ 

 

_________________________________________________ 
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