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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE MONDIM DE BASTO REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 

2021 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos dezanove do mês de novembro de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, 

reuniu-se no Edifício da Assembleia Municipal de Mondim de Basto o órgão 

deliberativo deste Município. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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 --------------------------------------------------------------- 

Pelas dezoito horas, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

Humberto da Costa Cerqueira, declarou aberta a presente reunião, dando início à 

ordem de trabalhos.  ------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, Humberto da Costa Cerqueira, 

usou da palavra para dizer que esperava que as assembleias decorressem da melhor 

forma possível, com a participação, com as diferenças, com as divergências, mas 

também com o civismo e a dignidade que o órgão merece. Esclareceu que esta 

assembleia era extraordinária devido à realização do congresso da Associação Nacional 

dos Municípios Portugueses, em dezembro, sendo necessário eleger um representante 

dos presidentes de junta nesse congresso, não sendo possível esperar pela reunião em 

que é aprovado o orçamento. Esclareceu que além desse ponto se aproveitou para 

incluir outros pontos que são importantes: a eleição de outros cargos e três pontos que 

foram solicitados pelo senhor Presidente da Câmara. ------------------------------------------ 

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

1-1- Aprovação da ata da reunião de 10 de setembro de 2021 ------------------------ 

Não havendo intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a 

aprovação da ata da reunião de 10 setembro de 2021 que foi aprovada por 

unanimidade dos presentes na sessão em causa. ---------------------------------------- 

1.2- Aprovação da ata da reunião de 15 de outubro de 2021 -------------------------- 
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Não havendo intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a 

aprovação da ata da reunião de 15 de outubro de 2021 que foi aprovada por 

unanimidade dos presentes na sessão em causa. -------------------------------------- 

1.3- Regimento da Assembleia Municipal ----------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal fez uma pequena consideração 

dizendo que foi realizada uma pequena reunião com os representantes dos grupos 

parlamentares. Considerando que existem quatro grupos parlamentares, solicitou que 

cada grupo indicasse os seus representantes ou porta-voz. Os representantes indicados 

foram: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PSD - Eva Maria Ramos Fernandes dos Anjos -------------------------------------------------- 

PS - Carlos Filipe Meireles Macedo ---------------------------------------------------------------- 

CDS - João Diogo Alarcão de Carvalho Branco ------------------------------------------------- 

ICP - Joaquim Augusto Silva Pereira -------------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a 

aprovação do Regimento da Assembleia Municipal que foi aprovado por 

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

1.4- Definição de Taxa de IMI para o ano de 2022 ------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara, Bruno Miguel de Moura Ferreira, usou da 

palavra para desejar, em primeiro lugar, votos de um bom mandato para todos os 

eleitos e que possam ter neste quadriénio que se avizinha um mandato propício para 

que possam todos dar o seu melhor e para dar um contributo para o desenvolvimento 

de Mondim de Basto. De seguida deu uma pequena explicação sobre os três primeiros 

pontos da ordem de trabalhos. Relativamente ao ponto sobre os impostos municipais 

sobre imóveis, referiu que na proposta continuava a taxa mínima. Referiu que estava 

comtemplada a adesão ao IMI familiar, proposta que o PSD já vinha apresentando em 

anos anteriores, e que implica uma devolução às famílias de um valor que rondará os 

13.000 Euros e que abrange cerca de 436 famílias. Relativamente ao ponto sobre os 

direitos de passagem, e na sequência daquilo que já era uma taxa atribuída no ano 

anterior, a taxa será de 0,25%. Relativamente à taxa de IRS será aplicada uma devolução 

progressiva às famílias a rondar os 13.000 Euros e é intenção do executivo que esta 

redução possa ser progressiva ao longo dos próximos anos, procurando assim diminuir 
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aquilo que é uma despesa para a população e que diretamente acaba por interferir com 

as famílias mondinenses. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

que, no que respeita às taxas provenientes do IMI, o PS congratula o executivo por 

manter as taxas no mínimo, a par do que aconteceu com o anterior executivo, 

salientando que fruto dessa boa gestão é agora mais fácil abdicar desta receita. Reforçou 

que da parte da bancada do PS estarão sempre disponíveis para apoiar todas as medidas 

desde que sejam equilibradas e beneficiem a população. --------------------------------------- 

O deputado municipal José Ricardo Brás de Oliveira usou da palavra para dizer 

que é com enorme satisfação que o grupo parlamentar do PSD vê que o novo 

executivo municipal de Mondim de Basto propõe uma série de medidas que estão 

assentes numa estratégia de apoio ao rendimento e fixação da população, a manutenção 

do IMI no limite mínimo legal, quer para os prédios rústicos cuja taxa está fixada nos 

0,8%, quer para os urbanos em que a taxa está nos 0.3%, fazendo com que o município 

abdique no próximo ano de um valor de receita superior a 150.000 Euros. Saúdam 

ainda com grande agrado que, pela primeira vez, no próximo ano, será implementado o 

IMI Familiar, uma medida que permite poupanças até 70 Euros por agregado familiar. 

Realçou que esta medida irá beneficiar 436 famílias do concelho garantindo uma 

devolução na ordem dos 13.000 Euros. ----------------------------------------------------------- 

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

votação a Aprovação da Proposta Definição de Taxa de IMI para o ano de 2022 

que foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------- 

1.5- Definição de Taxa de participação no IRS para o ano de 2022 ----------------- 

O deputado municipal João Diogo Alarcão Carvalho Branco usou da palavra para 

dizer que, relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, se congratulava com o 

facto de que finalmente, neste campo, tivesse sido possível reduzir para 4.5% em vez 

dos 5% que foram praticados anteriormente. Evidentemente que gostariam que 

houvesse uma redução mais substancial mas que compreendem que possam não existir 

condições neste momento mas esperam que venha a ser possível caminharem nesse 

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

votação a Aprovação da Proposta Definição de Taxa de participação no IRS 

para o ano de 2022 que foi aprovada por maioria com dez votos a favor e onze 

abstenções.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

uma declaração de voto no sentido de dizer que, sabendo que 2022 será um ano em que 

a situação financeira da autarquia será mais favorável, consideram que abdicar de apenas 

10% passando dos habituais 5% para 4.5% da participação do município é uma medida 

pouco significativa e com impacto muito restrito para os mondinenses. -------------------- 

O deputado municipal José Ricardo Brás de Oliveira usou da palavra para fazer 

uma declaração de voto no sentido de dizer que o grupo parlamentar do PSD se 

congratula com a redução da taxa de participação do município para os 4,5% para o 

ano de 2022. Lembrou que esta medida estava prevista no programa eleitoral validado 

pela maioria dos mondinenses, prevendo-se uma redução progressiva do IRS nos 

próximos anos. Com esta medida os mondinenses verão devolvidos a seu favor um 

valor superior a 13.000 Euros. ---------------------------------------------------------------------- 

1.6- Receitas Municipais – Fixação da taxa municipal de direitos de passagem 

para o ano de 2022 ----------------------------------------------------------------------------- 

O deputado municipal João Diogo Alarcão Carvalho Branco usou da palavra para 

dizer que os serviços sobre os quais incide esta taxa municipal apresentam-se hoje em 

dia essenciais para a vida de todos os munícipes pelo que solicitou que fossem feitos os 

maiores esforços no sentido dos sinais chegarem em melhores condições às freguesias e 

aos lugares mais isolados das freguesias e de todo o concelho. ------------------------------- 

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

votação a Aprovação da Proposta Fixação da taxa municipal de direitos de 

passagem para o ano de 2022 que foi aprovada por unanimidade.-------------------- 

1.7- 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 XXV Congresso da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses (ANMP) ---------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da União de Freguesias de Campanhó e Paradança, Joaquim 

Augusto Silva Pereira, usou da palavra para dizer que o Partido ICP propunha como 

representante no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses o 

Presidente da União de Freguesias de Campanhó e Paradança, Joaquim Augusto Silva 

Pereira. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O deputado municipal Vítor Fernando de Sousa Costa usou da palavra para dizer 

que o PSD propunha como substituto no Congresso da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses o Presidente da Junta de Freguesia de São Cristóvão de 

Mondim de Basto, João Carlos Sousa Ferreira Marques. --------------------------------------- 

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

sido designado por unanimidade como representante no Congresso da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses o Presidente da União de Freguesias de 

Campanhó e Paradança, Joaquim Augusto Silva Pereira, e como substituto o 

Presidente da Junta de Freguesia de São Cristóvão de Mondim de Basto, João 

Carlos Sousa Ferreira Marques. ------------------------------------------------------------- 

1.8- Designação dos representantes da Assembleia Municipal para a 

Assembleia Geral da CIM do Ave ----------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, Humberto da Costa Cerqueira, 

informou que neste ponto apenas podiam votar os membros eleitos, sendo que os 

presidentes de junta não podiam votar e que a eleição seria pelo método de d’Hondt. 

Referiu que tinha conhecimento que havia uma lista conjunta apresentada pelos dois 

maiores grupos municipais. -------------------------------------------------------------------------- 

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

que o Partido Socialista propunha como representante na CIM do Ave Carlos Filipe 

Meireles Macedo e como suplente Joana Assunção Faria da Cunha Alegre. ---------------- 

A deputada municipal Eva Maria Ramos Fernandes dos Anjos usou da palavra 

para dizer que o grupo municipal do PSD propunha como representante na CIM do 

Ave Eva Maria Ramos Fernandes dos Anjos e como suplente Vitor Fernando de Sousa 

Costa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

tendo sido deliberado por unanimidade que os representantes da Assembleia 
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Municipal para a Assembleia Geral da CIM do AVE seriam: Carlos Filipe 

Meireles Macedo e Eva Maria Ramos Fernandes dos Anjos, sendo designados 

como suplentes de cada partido Joana Assunção Faria da Cunha Alegre e Vitor 

Fernando de Sousa Costa.--------------------------------------------------------------------- 

1.9- Designação do representante da Assembleia Municipal para o Conselho da 

Comunidade do ACES do Alto Ave -------------------------------------------------------- 

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

o Partido Socialista propunha como representante da Assembleia Municipal para o 

Conselho da Comunidade do ACES do Alto Ave Ana Patrícia Tapado Alves. ------------ 

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

tendo sido deliberado por unanimidade como representante da Assembleia 

Municipal para o Conselho da Comunidade do ACES do Alto Ave a deputada 

municipal Ana Patrícia Tapado Alves.----------------------------------------------------- 

1.10- Eleição de 2 Presidentes de Junta de Freguesia e de 5 cidadãos de 

reconhecida idoneidade para o Conselho Municipal de Segurança ------------------ 

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

que o Partido Socialista propunha o Presidente da União de Freguesias de Ermelo e 

Pardelhas, José Ferreira da Mota, e como cidadãos Mário Sousa e Miguel Ângelo da 

Cunha Nunes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A deputada municipal Eva Maria Ramos Fernandes dos Anjos usou da palavra 

para dizer que o grupo municipal do PSD propunha o Presidente da Junta de Freguesia 

de São Cristóvão de Mondim de Basto, João Carlos Sousa Ferreira Marques, e como 

cidadão Ricardo Fernando Fernandes dos Anjos. ----------------------------------------------- 

O deputado municipal João Diogo Alarcão Carvalho Branco usou da palavra para 

dizer que o grupo municipal de CDS-PP propunha como cidadão Fernando Carvalho 

Gomes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da União de Freguesias de Campanhó e Paradança, Joaquim 

Augusto Silva Pereira, usou da palavra para dizer que o Partido ICP propunha como 

cidadão Ernesto Ribeiro Carvalho. ----------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções, ficou deliberado por unanimidade que os 2 

Presidentes de Junta de Freguesia e os 5 cidadãos de reconhecida idoneidade 
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para o Conselho Municipal de Segurança seriam: Presidente da União de 

Freguesias de Ermelo e Pardelhas, José Ferreira da Mota, Presidente da Junta 

de Freguesia de São Cristóvão de Mondim de Basto, João Carlos Sousa Ferreira 

Marques, Mário Sousa, Miguel Ângelo da Cunha Nunes, Ricardo Fernando 

Fernandes dos Anjos, Fernando Carvalho Gomes e Ernesto Ribeiro Carvalho. --- 

1.11- Eleição de 1 Presidente de Junta de Freguesia para o Conselho Municipal 

de Educação ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

o Partido Socialista propunha o Presidente da Junta de Freguesia de Atei, Joaquim 

Agostinho Mota Pereira. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

tendo sido deliberado por maioria (20 a favor, 1 branco) como representante 

para o Conselho Municipal de Educação o Presidente da Junta de Freguesia de 

Atei, Joaquim Agostinho Mota Pereira. --------------------------------------------------- 

1.12- Designação dos representantes da Assembleia Municipal para o Conselho 

Municipal da Juventude ---------------------------------------------------------------------- 

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

que o Partido Socialista propunha como representante Ana Patrícia Tapado Alves. --- 

A deputada municipal Eva Maria Ramos Fernandes dos Anjos usou da palavra 

para dizer que o grupo municipal do PSD propunha como representante Eduardo 

Borges. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O deputado municipal João Diogo Alarcão Carvalho Branco usou da palavra para 

dizer que o grupo municipal de CDS-PP propunha como representante João Diogo 

Alarcão Carvalho Branco. ------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da União de Freguesias de Campanhó e Paradança, Joaquim 

Augusto Silva Pereira, usou da palavra para dizer que o Grupo Municipal ICP 

propunha como representante Joaquim Augusto Silva Pereira. --------------------------- 

1.13- Designação de 4 cidadãos eleitores do concelho para a CPCJ de Mondim 

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

que o Partido Socialista propunha Sandra Maria Rodrigues e Joana Assunção Faria da 

Cunha Alegre. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A deputada municipal Eva Maria Ramos Fernandes dos Anjos usou da palavra 

para dizer que o grupo municipal do PSD propunha Maria Altina Costa Carvalho e 

Anabela Martins Teixeira Peneda. ------------------------------------------------------------------ 

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

tendo sido designados por maioria (20 a favor, 1 contra) como cidadãos eleitores 

do concelho para a CPCJ de Mondim de Basto: Sandra Maria Rodrigues, Joana 

Assunção Faria da Cunha Alegre, Maria Altina Costa Carvalho e Anabela 

Martins Teixeira Peneda. ---------------------------------------------------------------------

Designação dos representantes das freguesias do concelho de Mondim de Basto 

para a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais ------------------ 

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

que o Partido Socialista propunha como represente o Presidente da Junta de Freguesia 

do Bilhó, António Manuel Teixeira Rodrigues. -------------------------------------------------- 

A deputada municipal Eva Maria Ramos Fernandes dos Anjos usou da palavra 

para dizer que o grupo municipal do PSD propunha como representante o Presidente 

da Junta de Freguesia de Vilar de Ferreiros, Paulo Jorge Anjos Portilha. ------------------- 

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

tendo sido designados por unanimidade como representantes do concelho de 

Mondim de Basto para a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos 

Rurais o Presidente da Junta de Freguesia do Bilhó, António Manuel Teixeira 

Rodrigues, e o Presidente da Junta de Freguesia de Vilar de Ferreiros, Paulo 

Jorge Anjos Portilha. -------------------------------------------------------------------------- 

1.14- Designação de um representante das Juntas de Freguesia na Comissão 

Municipal de Proteção Civil ----------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da União de Freguesias de Campanhó e Paradança, Joaquim 

Augusto Silva Pereira, usou da palavra para dizer que o grupo municipal ICP 

propunha como representante das Juntas de Freguesia o Presidente da União de 

Freguesias de Campanhó e Paradança, Joaquim Augusto Silva Pereira. --------------------- 
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Não havendo mais propostas, procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, 

tendo sido deliberado por maioria (18 a favor, 1 contra e 2 brancos) como 

representante das Juntas de Freguesia na Comissão Municipal de Proteção Civil 

o Presidente da União de Freguesias de Campanhó e Paradança, Joaquim 

Augusto Silva Pereira. ------------------------------------------------------------------------- 

1.15- Eleição de 1 Presidente de Junta de Freguesia para o Conselho Cinegético 

e da Conservação da Fauna Municipal ---------------------------------------------------- 

A deputada municipal Eva Maria Ramos Fernandes dos Anjos usou da palavra 

para dizer que o grupo municipal do PSD propunha como representante o Presidente 

da Junta de Freguesia de Vilar de Ferreiros, Paulo Jorge Anjos Portilha. ------------------- 

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

tendo sido deliberado por unanimidade como representante das Juntas de 

Freguesia no Conselho Cinegético e da Conservação da Fauna Municipal o 

Presidente da Junta de Freguesia de Vilar de Ferreiros, Paulo Jorge Anjos 

Portilha. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 dezanove horas e vinte minutos, da qual se lavrou a 

presente acta, que depois de lida na sessão de 17 de dezembro de 2021, 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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