
 
 

 

 

Reunião de Câmara de 27 de novembro de 2013. 

 

• Ratificação de despachos – isenção de taxas de ocupação da via pública. 

Deliberado ratificar as decisões proferidas pelo Senhor Presidente da Câmara a 

isentar de taxa o Núcleo Empresarial de Mondim de Basto e Acústica Médica – 

Hidden Hearing (Portugal) Unipessoal, Lda. 

• Grandes Opções de Plano e Orçamento para o ano de 2014.  Deliberado 

aprovar as propostas de Grandes Opções de Plano, Orçamento e Mapa de 

Pessoal para o ano de 2014 e submetê-las à Assembleia Municipal para 

aprovação final.” 

• Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais. Deliberado aprovar e submeter à Assembleia Municipal proposta 

para emissão de autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, que resultem de planos ou 

programas plurianuais legalmente aprovados e assunção de compromissos 

plurianuais de encargos não previstos no PPI que não excedam o limite de 

99.759,58 € euros em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua 

contração e o prazo de execução de três anos. Mais foi deliberado propor à 

Assembleia Municipal a concessão de autorização à Câmara Municipal para 

delegar no Presidente da Câmara Municipal a assunção de compromissos 

plurianuais, relativa a despesas de funcionamento de caráter continuado e 

repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa prevista no 

Orçamento, até ao montante permitido por lei, no âmbito do regime de 

contratação pública;  

• Alteração de fração de habitação social. Deliberado autorizar os sucessores 

de Albano Ferreira dos Reis, atualmente a residir na fração sita no nº 1, 2.º 

D.to, a residir no nº 6, Rés-do-Chão, Esq.º.  

• Apoio ao 1º Encontro 4*4 do Núcleo da Juvebombeiro de Mondim de 

Basto. Deliberado apoiar o Núcleo da Juvebombeiro de Mondim de Basto na 

realização do 1º Encontro 4*4 com pista de obstáculos na Vila de Mondim de 

Basto, com: 



 
 

o A execução com a máquina retroescavadora do percurso;  

o Contributo monetário, cujo valor disponível é de € 190.00;  

o A disponibilização de lembranças alusivas ao concelho; 

o Cedência do sistema de som para a utilização no dia do encontro.  

• Realização de Montaria ao Javali. Deliberada a realização de uma Montaria 

ao Javali no dia 11 de janeiro de 2014. 

• Reconhecimento de interesse concelhio para efeitos do processo de 

licenciamento nº L-SRV – Nº 5/2013. Deliberado reconhecer como de 

interesse concelhio a instalação pela Associação Social e Cultural de Ermelo de 

um Serviço de Apoio Domiciliário na antiga escola primária e cujo processo de 

licenciamento corre termos da DPGU sob o nº L-SRV – Nº 5/2013. 

 


