
 
 

 

 

Reunião de Câmara de 31 de outubro de 2013. 

• Emissão de parecer prévio vinculativo do órgão executivo da Câmara 

Municipal – Aquisição de serviços de plataforma eletrónica para contratação 

pública em regime ASP. Deliberado emitir parecer prévio favorável à aquisição 

de serviços de plataforma eletrónica para contratação pública em regime ASP.  

• Definição de taxas de IMI e participação no IRS. Deliberado propor à 

Assembleia Municipal fixar em 0.33% a taxa do Imposto Municipal sobre 

Imóveis para os prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI e em 0.7% a 

taxa para os restantes urbanos, bem como, propor o exercício do direito de 

participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição 

territorial de Mondim de Basto, devendo tal participação também se manter em 

5%. 

• Emissão de Parecer desfavorável ao projeto de decreto-lei de 

Regulamentação da Lei da Organização do Sistema Judiciário. 

Deliberado emitir parecer desfavorável ao Anteprojeto de Decreto-lei do 

Regime de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, reservando-

se o Município de Mondim de Basto ao direito de utilização de todos os meios 

e medidas de reação que estejam ao seu alcance para defender a manutenção do 

Tribunal Judicial de Mondim de Basto. 

• Autorização Genérica para Dispensa de Parecer Prévio da Câmara 

Municipal na Celebração de Contratos de Prestação de Serviços. 

Deliberado emitir parecer prévio genérico favorável à celebração e renovação 

de contratos de prestação de serviços, nos casos seguintes: 

• Sempre que a adjudicação ocorra nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 

ou no n.º 4 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, ou ainda nos 

termos do previsto no artigo 128° do mesmo diploma legal;  

• Sempre que os serviços a contratar não configurem a prestação de trabalho 

subordinado. 

• Cedência do Pavilhão do Centro Escolar e Pavilhão Gimnodesportivo. 

Deliberado autorizar a utilização gratuita pela MAV – Mondim Associação 



 
 

Voleibol do Pavilhão do Centro Escolar e pelo Atei FC o pavilhão 

gimnodesportivo para promoção das respetivas atividades desportivas.  

• Apoio para recuperação de telhado – Incêndios Florestais. Deliberado 

autorizar a aquisição de material de construção, no valor de € 2 785.00 (Dois 

Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Euros) para recuperação da cobertura da 

habitação pertencente a António da Silva Loureiro, residente no Lugar de Ponte 

D´Olo - União de Freguesias de Campanhó e Paradança, gravemente atingia 

pelos incêndios florestais. 

• Ação Social Escolar – Atribuição e alteração de escalões – pré-escolar e 1º 

ciclo do ensino básico. Deliberado alterar o escalonamento de alunos no 

âmbito da Ação Social Escolar. 

• Atribuição de Apoio – Ranchos Folclóricos do concelho de Mondim de 

Basto. Deliberado atribuir: 

o Ao Grupo de Tamecanos de Mondim um apoio no valor de 750.0 euros; 

o Ao Grupo de Parapente de Basto um apoio no valor de 750.0 euros; 

o À Arena dos Traquinas um apoio no valor de 300.0 euros; 

o Ao Grupo Zés Pereiras de Vilarinho um apoio no valor de 300.0 euros. 

• Atribuição de lugares no recinto da Feira. Deliberado atribuir cinco lugares 

no recinto da feira, nomeadamente: 

o Vítor Adão Pereira Mendes, o lugar nº 34;  

o Patrícia da Silva Boura, o lugar nº 17;  

o José Manuel de Freitas Oliveira, o lugar 36; 

o Maria de Fátima de Oliveira Lopes,  o lugar nº 66;  

o João Carlos Coutinho da Rocha, o lugar n.º 129, condicionado à entrega de 

todos os elementos necessários e ao pagamento da respetiva taxa. 

• Apoio ao TAM – IV Encontro Micológico de Mondim de Basto. 

Deliberado apoiar a TAM com a cedência do transporte; utilização do quartel 

do Fojo e com a quantia de € 310.00, destinado à realização do IV Encontro 

Micológico de Mondim de Basto. 

 


