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(PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES DESTINADAS A TER EFICÁCIA EXTERNA, NOS TERMOS DO 

N.º 2 DO ARTIGO 56.º DO ANEXO I DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO) 

Humberto da Costa Cerqueira, Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, torna 

públicas as deliberações tomadas pelo Executivo Camarário na 76.ª Reunião Ordinária e 

Pública, de 8 de maio de 2017, que se descrevem:  

• Ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em  26 de abril de 2017 de 

aprovação da atribuição de um apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de Mondim de 

Basto, no valor de € 600,00 (seiscentos euros), no âmbito da realização das festividades da 

Semana Santa, designadamente da Via-Sacra ao Vivo, nos termos da proposta. 

 (Proposta n.º 69/2017, subscrita pelo Sr. Presidente da Câmara) 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. 

• Ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 27 de abril de 2017, de 

aprovação das Normas de Participação para o ano 2018, nos termos da proposta. 

(Proposta n.º 70/2017, subscrita pelo Sr. Presidente da Câmara) 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. 

• Conceder uma indemnização no valor de 2.625,00 (dois mil seiscentos e vinte e cinco euros), 

para ressarcimento dos danos causados pelos javalis, no ano de 2016, em terrenos de cultura 

sitos no domínio da Zona de Caça Municipal, nos termos da proposta. 

 (Proposta n.º 71/2017, subscrita pelo Sr. Presidente da Câmara) 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. 

• Aprovar a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 500,00 (quinhentos euros) ao 

Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto, no âmbito do plano anual de atividades, nos 

termos da proposta.  
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(Proposta n.º 72/2017, subscrita pelo Sr. Presidente da Câmara) 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. 

• Ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara, em 28 de abril de 2017, de 

atribuição da quantia de € 2.610,00 (dois mil seiscentos e dez euros) à AMA - Associação 

Mondim Atletismo , no âmbito da realização do evento II Trail Fisgas de Ermelo, ocorrido em 

30 de abril de 2017, nos termos da proposta. 

 (Proposta n.º 73/2017, subscrita pelo Sr. Presidente da Câmara) 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. 

• Autorizar a cedência a título gratuito à Associação Cultural e Recreativa do Bobal do imóvel 

Municipal denominado “Escola Primária do Bobal”, sito no lugar do Bobal, freguesia do Bilhó, 

concelho de Mondim de Basto, mediante a celebração de um contrato de comodato, bem 

como aprovar a minuta do contrato,  nos termos da proposta. 

(Proposta n.º 74/2017, subscrita pelo Sr. Presidente da Câmara) 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. 

• Autorizar a atribuição de apoio financeiro à Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, no 

montante de 3.500,00, bem como de apoio em géneros, no âmbito da realização do 

Campeonato da Europa de Pesca à Pluma e da  3.ª Prova da Fase de Apuramento do 

Campeonato Nacional de Pesca à Pluma, nos termos da proposta. 

 (Proposta n.º 75/2017, subscrita pelo Sr. Presidente da Câmara) 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. 

• Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a cedência definitiva, a título gratuito, 

através de doação, à União das Freguesias de Campanhó e Paradança, dos bens imóveis 

vulgarmente denominados como antiga Escola Primária de Campanhó e Jardim de Infância de 

Campanhó, nos termos da proposta. 

 (Proposta n.º 76/2017, subscrita pelo Sr. Presidente da Câmara) 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. 

Remetida à assembleia Municipal. 
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Paços do Município de Mondim de Basto, 09 de maio de 2017 

                                            

O Presidente da Câmara Municipal 

( Humberto da Costa Cerqueira ) 

 


