
ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA 

NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015. ---------------------------------------------- 

Aos tinta dias do mês de março 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 27 de março 2015. ---------- 

Foi presente o resumo diário da tesouraria, do dia 27 de março de 2015, 

que apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de €  e não 

orçamentais de € . ---------------------------------------- 

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

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

2.º - Ratificação de decisão - Apoio ao Corpo Nacional de 

Escutas de Mondim de Basto – realização de um acantonamento. ------- 



 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

3.º - Emissão de parecer prévio - Controlo analítico da qualidade 

da água destinada a consumo humano - Ano 2015. -------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

4º - 12ª Taça de Portugal de corrida em Montanha 3ª Jornada. ------------                          

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

5º - Apoio para a construção de novo órgão de tubos da Sé de Vila Real.  

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

6º - Apoio à Mondinense CUP 2015. --------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

7.º - Apoio à realização da Prova Taça de Portugal Anual de Slalom II. - 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

8º - Apoio à iniciativa “Todos pelo Alexandre”. ------------------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

9.º - Cedência dos rádios portáteis à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto. -------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

10.º - Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Mondim de 

Basto – Isenção do pagamento de taxa de licenciamento. ------------------ 



Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

11.º - Apoio à realização a Via Sacra ao Vivo. ---------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

12.º - Aula de zumba solidária. --------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

13. º - Voto de pesar pela morte do Dr.º Nelson Vilela. ---------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

14. º - Informação à Câmara Municipal – Pagamento de subsídio de 

reintegração ao Ex-Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro. ------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

 

2.º - Ratificação de decisão - Cedência de transporte à Associação 

de Solidariedade Social das Aldeias do Concelho de Mondim de Basto.  

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada uma proposta 

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

 

 

 

 

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

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

deu por encerrada a presente reunião às onze horas, 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. ------------------------------ 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

 


