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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 

2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos quinze do mês de outubro de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas, reuniu-

se no Edifício da Assembleia Municipal de Mondim de Basto o órgão deliberativo deste 

Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O deputado municipal José Francisco Teixeira Lopes, impossibilitado de comparecer 

a esta sessão da Assembleia Municipal, requereu a sua substituição, nos termos do 

disposto no artigo 18º, nº1, alínea c), da Lei 75/2013, de 12 de setembro, por Maria 

Jacinta Carvalho Gomes. ----------------------------------------------------------------------------- 

O deputado municipal Alfredo Manuel Lopes Pinto Coelho de Mendonça, 

impossibilitado de comparecer a esta sessão da Assembleia Municipal, requereu a sua 

substituição, nos termos do disposto no artigo 18º, nº1, alínea c), da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, por José Ricardo Brás Oliveira. ---------------------------------------------------- 

A deputada municipal Maria João Loureiro Ribeiro, impossibilitada de comparecer a 

esta sessão da Assembleia Municipal, requereu a sua substituição, nos termos do 

disposto no artigo 18º, nº1, alínea c), da Lei 75/2013, de 12 de setembro, por Pedro 

Marcelo Ribeiro Martins ----------------------------------------------------------------------------- 

A deputada municipal Ângela Eduarda de Oliveira Figueiras, impossibilitada de 

comparecer a esta sessão da Assembleia Municipal, requereu a sua substituição, nos 

termos do disposto no artigo 18º, nº1, alínea c), da Lei 75/2013, de 12 de setembro, por 

Fernando Avelino Oliveira Silva. ------------------------------------------------------------------- 

Encontravam-se presentes nesta sessão todos os elementos que nos termos do art.º 

48º da Lei 169/99 de 18 de setembro com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 

de 11 janeiro, se impunha a obrigatoriedade ou dever de presença. -------------------------- 

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

Face à ausência do Primeiro Secretário da Mesa, o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal designou, interinamente, e para esta reunião, a senhora deputada Maria 

Fernanda Lemos da Cunha, Segunda Secretária da Mesa, para desempenhar as funções 
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de Primeira Secretária da Mesa da Assembleia e a senhora deputada Joana Assunção 

Faria da Cunha Alegre para desempenhar as funções de Segunda Secretária da Mesa da 

Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelas dezoito horas e dez minutos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal declarou aberta a presente reunião, dando início à ordem de trabalhos.  ------- 

1-Ordem do dia --------------------------------------------------------------------------------- 

1.1- Designação de um Presidente de Junta de Freguesia e um substituto, 

também Presidente de Junta de Freguesia, para representar as Juntas de 

Freguesias de Mondim de Basto no XXIV Congresso da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses (ANMP). ----------------------------------------------------- 

O deputado municipal Carlos Filipe Meireles Macedo usou da palavra para dizer 

que o Partido Socialista propunha como representante no Congresso da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses o Presidente da Junta de Freguesia do Bilhó, José 

Mário Machado Queirós, e como substituto o Presidente da Junta de Freguesia de São 

Cristóvão de Mondim de Basto, Carlos Fernando Costa Martins. ---------------------------- 

Não havendo mais propostas, procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, tendo 

sido designado como representante no Congresso da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses o Presidente da Junta de Freguesia do Bilhó, José Mário 

Machado Queirós, e como substituto o Presidente da Junta de Freguesia de São 

Cristóvão de Mondim de Basto, Carlos Fernando Costa Martins. ------------------- 

1.2- Aprovação da 3ª Revisão ao Orçamento de 2019. --------------------------------- 

O deputado municipal Bruno Miguel de Moura Ferreira usou da palavra 

começando por fazer um reparo, não sabe se será uma gralha, mas o número da rubrica 

que aparece na proposta não corresponde ao número da rubrica que depois aparece no 

mapa – uma termina em 02 e outra termina em 03. Depois referiu que gostava de 

colocar uma questão ao senhor Presidente da Câmara. Entre a dotação inicial e a 

dotação final estamos perante uma redução de mais de um milhão de euros de 

investimento. Tendo em conta que se trata de projetos financiados gostava que o 

senhor Presidente da Câmara desse uma explicação para o porquê dessa redução. ------- 
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O deputado municipal Torcato Jorge Mota Queirós de Moura usou da palavra 

para questionar o porquê da inclusão de uma rubrica designada “grandes reparações”, 

provavelmente foi criada para resolver o problema de um trator, pelo que questionou se 

o trator é do município ou não e o porquê da inclusão desta rubrica nesta altura e nesta 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para responder às questões 

colocadas. Para responder ao deputado Bruno Ferreira, referiu que não há uma 

diminuição do investimento, há sim uma calendarização do investimento diferente. A 

revisão em baixa significa que se mantém o investimento só que a repartição dos anos 

19/20 no caso de dois projetos – requalificação da escola e Casa da Cultura - e 

19/20/21 no caso do projeto do saneamento básico, que deu origem a esta revisão para 

poder enviar para o Tribunal de Contas para obtermos o visto favorável, é diferente, 

portanto há uma revisão em baixa relativamente a este ano apenas que decorre de 

situações que são alheias ao município. Todos nós gostaríamos de ter já em obra duas 

destas obras que ainda não começaram – a requalificação da escola e a ampliação da 

rede de saneamento básico – mas ainda não obtivemos o visto do Tribunal de Contas. 

É por essa razão que estamos aqui hoje. Não há uma diminuição de investimento, há 

uma diminuição de investimento este ano que será recuperada nos anos seguintes. Estes 

processos são dinâmicos e portanto o que está a ser feito aqui é um ajustamento da 

repartição desse investimento. Não há nenhuma diferença em relação àquilo que estava 

previsto. Quanto à questão do senhor deputado Torcato de Moura não sabe o que lhe 

responder. Relativamente à primeira pergunta se o trator é do município, perguntou se 

passava pela cabeça de alguém aqui compor um trator que não fosse do município? 

Claro que se não fosse do município a Câmara não podia compor o trator. Depois, para 

responder à pergunta sobre qual é a justificação, passou a ler o último parágrafo da 

proposta: «inclusão de uma nova rubrica 07010602 designada grandes reparações destinada a dar 

resposta a uma necessidade identificada pelos serviços de grande reparação num equipamento de 

transporte do município (trator)». É isto que está em causa, mais nada. Houve uma grande 

avaria que aconteceu no trator que a Câmara quer reparar e para isso precisa da inclusão 

desta nova rubrica. Considera que isto é demasiado óbvio para uma pergunta. ------------ 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO 

 
 

  321 
Livro de Atas – Mandato 2017/2021 

O deputado municipal Bruno Miguel de Moura Ferreira usou da palavra para 

referir que a calendarização é percetível, o facto de passarem as obras para 2021, no 

entanto se se somar aquilo que é indicado para o investimento previsto na dotação 

inicial para este ano e para o ano de 2020 e de 2021 verifica-se que existe uma diferença 

para o agora somado superior a um milhão de euros previsto para este ano, para 2020 e 

para 2021. Portanto é sobre esta soma que coloca a questão porque há a evidência de 

uma diferença superior a um milhão. Pelo menos é aquilo que é percetível nestes mapas 

que lhes são apresentados na contabilização daquilo que é a soma do investimento 

previsto para este ano, para 2020 e para 2021. --------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para dizer que o investimento 

previsto se mantém, apenas tem uma distribuição no tempo que é diferente daquela que 

estava prevista porque houve um atraso. No entanto pediu à Chefe da Divisão 

Administrativa e Financeira que prestasse os esclarecimentos solicitados. ------------------ 

A Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Susana Mota, usou da palavra para 

referir que já tinha percebido qual era a análise que o senhor deputado Bruno Ferreira 

estava a fazer. Relativamente ao projeto do saneamento, referiu que recalendarizaram 

tudo até 2021 porque têm que o mandar para o Tribunal de Contas. Relativamente aos 

outros projetos só intervieram no ano atual porque irão preparar o Orçamento e aí sim 

virá a recalendarização total, daí a diferença. O que está aqui em causa, nesta proposta, 

é essencialmente o saneamento que tem de ir já recalendarizado antes do novo 

orçamento pois os outros já têm o visto do Tribunal de Contas. ----------------------------- 

Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou à 

votação a Proposta Aprovação da 3ª Revisão ao Orçamento de 2019 que foi 

aprovada por maioria com dezasseis votos a favor e cinco abstenções. ------------- 

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

Tendo terminado as intervenções, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal colocou à votação a minuta das deliberações tomadas nesta reunião, 

tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------- 

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a presente sessão, às dezoito horas e vinte e cinco minutos, da qual se lavrou 
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a presente ata, que depois de lida na sessão de 6 de dezembro de 2019, e por estar 

conforme, foi aprovada e vai assinada pelo Senhor Presidente de Assembleia e pela 

funcionária Emília de Carvalho Gonçalves, designada para o efeito pela Autarquia, que 

a redigiu, para valer como tal. ----------------------------------------------------------------------- 
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