
ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA NO DIA 23 

DE FEVEREIRO DE 2015. ------------------------------------------------------ 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, 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; Paulo Jorge 

Mota da Silva; Dr. Bruno Miguel Moura Ferreira, em substituição da Senhora 

Vereadora Dr.ª Aurora Maria Pereira Peixoto e Pereira e Manuel Mário Mota 

de Oliveira, em substituição de Dr.ª Raquel Rodrigues Vieira de Castro. -------- 

PRESENÇAS: ---------------------------------------------------------------- 

Encontravam-se presentes nesta reunião a Chefe da DAF; o Chefe do 

GAP e José António Rodrigues Gonçalves, Técnico Superior Consultor 

Jurídico do Quadro de Pessoal Privativo da Câmara Municipal de Mondim de 

Basto, que secretariou a presente reunião por designação do Senhor 

Presidente da Câmara, proferida ao abrigo do artº 57º nº 2 da Lei 75/2013 de 

12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Pelas dez horas o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

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

• Justificação da falta do Senhor Vereador Paulo Mota. ----------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dado conhecimento que o 

Senhor Vereador Paulo Mota se encontrava de férias e assim impossibilitado 

de comparecer à presente reunião. ------------------------------------------------------ 

Com fundamento nos motivos invocados, pelo Senhor Presidente da 

Câmara foi justificada a falta do Senhor Vereador Paulo Mota. ------------------- 

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 20 de fevereiro de 2015. --- 



Foi presente o resumo diário da tesouraria, do dia 20 de fevereiro de 

2015, que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 

2 604 801,19 e não orçamentais de € 433 305,27. ------------------------------------ 

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

2º - Encontro Regional de Vila Real de Gira-Volei. ------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Conforme ofício em anexo, há a possibilidade de o Município receber 

no dia 2 de maio de 2015 o Encontro Regional de Vila Real de Gira-Volei da 

Federação Portuguesa de Voleibol. ----------------------------------------------------- 

Para tanto, solicita-nos aquela federação a assinatura de um contrato, 

em anexo, de onde decorre para o Município um encargo de € 500.00 e a 

disponibilização de trofeus e apoio logístico. ----------------------------------------- 

Assim, considerando o interesse do Município em associar-se a este 

tipo de iniciativas, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do art.º 33.º 

nº 1 al. r) da Lei 75/2013 de 12 de setembro, aprove a realização do Encontro 

Regional de Vila Real de Gira-Volei da Federação Portuguesa de Voleibol e a 

minuta do contrato a celebrar com esta Federação.” -------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade realizar o 

Encontro Regional de Vila Real de Gira-Volei da Federação Portuguesa de 

Voleibol e aprovar a minuta do contrato em anexo, a celebrar com esta 

Federação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3º - Atualização das deliberações de comparticipação financeira 

das intervenções sanitárias nas explorações pecuárias sitas no concelho 

de Mondim de Basto – ano de 2014. --------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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



“Na reunião de Câmara Municipal de 11 de junho de 2014 foi 

deliberado comparticipar as intervenções sanitárias nas explorações pecuárias 

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

Aquando daquela deliberação foi estimada uma despesa no valor de € 9 

200.00 que ficou cativa orçamento municipal. ---------------------------------------- 

Ora sucede que executada a deliberação, numa primeira fase, foram 

liquidados € 8 395,00, no entanto, surgiu agora uma nova liquidação, no valor 

de 877,50 euros, e assim, excedeu em € 73,00 o valor inicialmente estimado. -- 

Por tal motivo, a Câmara Municipal, em 9 de dezembro de 2014 

deliberou atualizar a deliberação então proferida e autorizar o pagamento da 

quantia em falta, isto é, € 73,00, passando desta forma o valor da despesa 

autorizada de € 9200.00 para 9 273.00. ------------------------------------------------ 

Sucede que, nos finais do mês de dezembro, a Mútua de Basto, enviou-

nos mais uma listagem, para efeitos de comparticipação, no valor de 298,50 €. 

Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal atualize as 

deliberações proferidas e autorize o pagamento da quantia em falta, isto é, 

298,50 €., passando desta forma o valor da despesa autorizada para 9 571.00.”   

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade atualizar as 

deliberações proferidas e autorizar o pagamento da quantia em falta, isto é, 

298,50 €., passando desta forma o valor da despesa autorizada para € 9 571.00.  

4º - Emissão de parecer prévio para a aquisição das prestações de 

serviços de “Implantação de um Sistema de Gestão de Qualidade”. ----- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Nos termos do art.º 75º nº 5; 12 e 14 da Lei 82-B/2014, a abertura de 

procedimento para contratação de prestações de serviços importa a emissão 

de um parecer prévio favorável vinculativo, por parte da Câmara Municipal. -- 



Conforme informação em anexo, emitida pela DAF há a necessidade de 

contratualização dos serviços de “Implantação de um Sistema de Gestão de 

qualidade”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal no uso da 

competência que lhe é própria delibere emitir, nos termos da informação em 

anexo, parecer favorável e autorize a abertura do procedimento para 

contratação dos serviços de “Implantação de um Sistema de Gestão de 

Qualidade”. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

emitir, nos termos da informação em anexo, parecer favorável e autorizar a 

abertura do procedimento para contratação dos serviços de “Implantação de 

um Sistema de Gestão de Qualidade. -------------------------------------------------- 

Abstiveram-se na presente votação os Senhores vereadores Dr.º Bruno 

Ferreira e Manuel Mota de Oliveira. --------------------------------------------------- 

5. º - Apoio à AD de Ciclismo e BTT da Senhora da Graça. -------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Conforme requerimento em anexo, veio a AD de Ciclismo e BTT da 

Senhora da Graça solicitar o licenciamento de um passeio de BTT no dia 1 de 

março de 2015. ----------------------------------------------------------------------------- 

Naquele requerimento, peticiona a requerente um apoio municipal para 

a iniciativa, nomeadamente a disponibilização, para banhos, do pavilhão 

Gimnodesportivo entre as 10.30 h até ás 14.00 h, bem como a isenção de taxa 

de licenciamento, ao abrigo do artº 5º nº 2 al. a) do Regulamento e Tabela de 

Taxas Administrativas. -------------------------------------------------------------------- 

Nestes termos e considerando o interesse do Município na realização 

deste tipo de eventos, proponho que a Câmara Municipal, defira a pretensão 

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



Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade disponibilizar à 

AD de Ciclismo e BTT da Senhora da Graça, para banhos, o Pavilhão 

Gimnodesportivo, no dia 1 de março de 2015, entre as 10.30 h até ás 14.00 h, 

bem como, a isenção de taxa de licenciamento do passeio de BTT a realizar 

no mesmo dia. ------------------------------------------------------------------------------ 

6. º - Designação da técnica a cooptar pela CPCJ. -------------------- 

Pela Senhora Vice-Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

“Nos termos do artº 17 al. m) da Lei nº 147/99 de 1 de Setembro, 

podem integrar a Comissão Alargada da CPCJ de Mondim de Basto, os 

técnicos que venham a ser cooptados pela comissão, com formação, 

designadamente, em serviço social, psicologia, saúde ou direito, ou cidadãos 

com especial interesse pelos problemas da infância e juventude. ------------------ 

Neste contexto, a Comissão Alargada da CPCJ de Mondim de Basto 

manifestou-nos a necessidade de o Município afetar à CPCJ de Mondim de 

Basto um técnico para integrar aquela comissão e assegurar o seu normal 

funcionamento. ---------------------------------------------------------------------------- 

Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal designe, em regime 

de meio tempo, a funcionária Paula Alexandra Jorge Teixeira – Técnica 

Superior, para a Comissão Alargada da CPCJ de Mondim de Basto, podendo, 

no seio desta comissão, ser afeta à comissão restrita e assim incumbida da 

gestão processual desta comissão.” -----------------------------------------------------    

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade designar, em 

regime de meio tempo, a funcionária Paula Alexandra Jorge Teixeira – 

Técnica Superior, para a Comissão Alargada da CPCJ de Mondim de Basto, 

podendo, no seio desta comissão, ser afeta à comissão restrita e assim 

incumbida da gestão processual desta comissão. ------------------------------------- 

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



• Protocolo de convite dos Vereadores para as iniciativas 

municipais. --------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Vereador Dr.º Bruno Ferreira foram solicitados 

esclarecimentos sobre os critérios de convite dos Senhores Vereadores para as 

iniciativas municipais. --------------------------------------------------------------------- 

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

Senhores Vereadores recebem os convites em função das iniciativas e nos 

termos do protocolo que define o respetivo procedimento. ----------------------- 

• Venda de terrenos do hotel. -------------------------------------------- 

Pelo Senhor Vereador Dr.º Bruno Ferreira foi dito que aquando da 

votação da proposta de venda do terreno do hotel solicitou uma fotocopia 

dos documentos do processo, não tendo sido fornecida essa fotocopia, tendo 

questionado o Senhor Presidente se tinha algum problema em fornecer os 

documentos. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

solicitação do Senhor Vereador para consulta dos documentos foi 

prontamente respondida na própria reunião e que se pretendia voltar a 

consulta-los, os documentos estavam disponíveis, no dia e hora em que os 

pretenda. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

deu por encerrada a presente reunião às dez horas e vinte 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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