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Reunião de Câmara de 11 de junho de 2014 

• Deliberado aprovar uma resolução, proposta pelo Município de 

Bragança, a reivindicar a isenção de portagens na A4 - Autoestrada 

Transmontana; 

• Deliberado, em aditamento à deliberação de Autorização Genérica 

para Dispensa de Parecer Prévio da Câmara Municipal na 

Celebração de Contratos de Prestação de Serviços, a concessão de 

autorização genérica para dispensa de parecer prévio na celebração 

de contratos de prestação de serviços, cujo prazo máximo seja de 

um ano e que não ultrapasse o montante anual de €5 000.00 e se 

destinem à satisfação de necessidades enquadráveis nas seguintes 

áreas de atividade: Serviços de Animação Cultural, Recreativa e 

Desportiva; Serviços de Restauração; Serviços de Deslocação; 

Serviços de Limpeza e Higiene, a exemplo dos serviços de 

desinfestação; Serviços de Publicidade; Serviços de Vigilância; 

Seguros pontuais, designadamente para determinadas iniciativas 

promovidas pelo Município; para  POCs e voluntários; Viagens, 

designadamente de comboio; Serviços de agências de viagens; 

Estudos, pareceres e consultoria, designadamente jurídica; Serviços 

de hotelaria (alojamento); Análises laboratoriais, designadamente 

análises de água”;  

• Deliberado comparticipar financeiramente as intervenções sanitárias 

nas explorações pecuárias do concelho de Mondim de Basto, isto é, 

comparticipar o rastreio sorológico às doenças constantes nos 

programas sanitários, na parte que cabe aos criadores, com as 

quantias de 7,5 euros por bovino e 1,5 euros por pequeno 

ruminante; 
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• Deliberado autorizar a médica veterinária municipal a realizar, no 

concelho de Ribeira de Pena, a campanha de vacinação antirrábica, 

de identificação eletrónica e de controlo de outras zoonoses 2014, 

nas datas que vierem a ser definidas pela Direção Geral de 

veterinária; 

• Deliberado aprovar a proposta alteração ao Regulamento de 

Toponímia e Numeração de Polícia e submetê-la a discussão 

pública; 

• Deliberado aprovar o Regulamento Interno da Feira da Terra de 

Mondim de Basto; 

• Deliberado apoiar a realização do V Torneiro de Futsal Cup 2014, 

com a isenção de taxas devidas pela utilização Pavilhão 

Gimnodesportivo durante as horas em que o mesmo é necessário 

para a realização do torneio, bem como, com a distinção, nos 

termos do regulamento da prova, dos atletas e equipas que se 

desportivamente se destaquem, atribuindo-lhes os respetivos 

trofeus; 

• Deliberado apoiar, com a quantia de € 200.00 a Secção de Veteranos 

do Mondinense FC na realização do IV Convívio de Veteranos, 

denominado Fernando Ramos. 

 


