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 (PROPOSTAS APRECIADAS E DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 78.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2017) 

Proposta n.º 89/2017 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Aprovar os documentos de prestação de contas consolidadas do Municipio de Mondim de 

Basto, referentes ao ano 2016 e submeter à Assembleia Municpal para aprovação e 

votação,nos termos da proposta. 

Deliberação:Aprovada por maioria com duas abstenções dos Sr. Vereadores Bruno Miguel 

Moura Ferreira e Manuel Mário Mota de Oliveira, ambos da Coligação Juntos pela Nossa 

Terra-PPD/PSD e CDS-PP 

Proposta n.º 90/2017 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Aprovação de minuta de Ajustamento ao Protocolo para Restabelecimento da Ligação entre 

Mondim de Basto à EN 210, em que são partes a Infraestruras de portugal, S.A., e EDP – 

Gestão da produção de Energia, S.A. e este Municipio e conceder poderes para a sua outorga, 

nos termos da proposta. 

Deliberação:Aprovada por unanimidade 

Proposta n.º 91/2017 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Atribuir um apoio Financeiro no valor de € 1.088,76 à ASAD- Associação Social de Apoio à 

Deficiência, no âmbito do seu plano de atividades para 2017, nos termos da proposta 

Deliberação:Aprovada por unanimidade 

Proposta n.º 92/2017 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 



 

 

2 

 

Atribuir um apoio financeiro  no valor de € 200 (duzentos euros) bem como um apoio em 

géneros à Associação de Cantares de S.º Bartolomeu de Pedra Vedra, nos termos da proposta  

Deliberação:Aprovada por unanimidade 

Proposta n.º 93/2017 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Autorizar a cedência a título gratuíto à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Mondim de Basto de bem imóvel municipal, mediante a celebração de um contrato de 

comodato,nos termos da proposta.  

Deliberação:Aprovada por unanimidade 

Proposta n.º 94/2017 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Atribuir apoio financeiro  no montante de €80 (oitenta euros) bem como um apio em géneros 

à AMA- Associação Mondim Atletismo, para fins de realização da Maratona de Futsal Mondim 

de basto 2017, nos termos da proposta. 

Deliberação:Aprovada por unanimidade 

Proposta n.º 95/2017 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Atribuir um apoio financeiro no montante de € 820 bem como um apoio em géneros à AMA- 

Associação Mondim Atletismo,  no âmbito da realização do 8.º Torneio de Futsal Juvenil de 

Mondim de Basto, 2017, nos termos da proposta 

Deliberação:Aprovada por unanimidade 

Proposta n.º 96/2017 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Deliberar a abertura de um concurso público para a empreitada de "Requalificação e 

modernização das instalações da Escola EB 2,3/S de Mondim de Basto", pelo preço base de € 

2.109.000,03, acrescido de IVA, nas condições descritas na IP, nos termos da proposta. 

Deliberação:Aprovada por maioria,com uma abstenção do Sr. Vereador Bruno Miguel Moura 

Ferreira,eleito pela Coligação Juntos pela Nossa Terra-PPD/PSD e CDS-PP 

10. Proposta n.º 97/2017 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Ratificação de despacho de não adjudicação e de revogação da decisão de contratar no âmbito 

do Procedimento de Concurso Limitado por Prévia Qualificação, de Empreitada de 
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"Requalificação e modernização das instalações da Escola EB 2,3/S de Mondim de Basto", nos 

termos da proposta 

Deliberação:Aprovada por maioria, uma abstenção do Sr. Vereador Bruno Miguel Moura 

Ferreira,eleito pela Coligação Juntos pela Nossa Terra-PPD/PSD e CDS-PP 

11. Proposta n.º 98/2017 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Ratificação de despacho atinente à Associação de Municípios para o Desenvolvimento e 

Formação (ADEFORMA) – dissolução e submeter a deliberação da Assembleia Municipal para 

aprovação, nos termos da proposta. 

Deliberação:Aprovada por maioria,com uma abstenção do Sr. Vereador Bruno Miguel Moura 

Ferreira,eleito pela Coligação Juntos pela Nossa Terra-PPD/PSD e CDS-PP 

12. Proposta n.º 99/2017 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Submeter a deliberação da Assembleia Municipal o Reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização de explorações pecuárias., dos requerentes identificados na 

informação da DPOT, nos termos da proposta. 

Deliberação:Aprovada por unanimidade 

13. Proposta n.º 100/2017 (Subscrita pelo Sr. Presidente) 

Aprovar a elaboração da 2.ª Revisão ao Orçamento de 2017 e submeter a mesma à Assembleia 

Muinicipal para aprovação, nos termos da proposta. 

Deliberação:Aprovada por maioria,com uma abstenção do Sr. Vereador Bruno Miguel Moura 

Ferreira,eleito pela Coligação Juntos pela Nossa Terra-PPD/PSD e CDS-PP 

 

 


