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Reunião de Câmara de 24 de março de 2014: 

• Deliberado ratificar a decisão proferida pelo Presidente da Câmara 

em que foi determinado um apoio ao Grupo de Jovens Pedras Vivas 

da Paróquia de Mondim de Basto na realização das I Jornadas de 

Corpo e Alma de Mondim de Basto; 

• Deliberado ratificar a decisão proferida pelo Presidente da Câmara a 

aprovar as iniciativas promovidas no âmbito da “Semana da Floresta 

2014; 

• Deliberado aprovar a proposta de Regulamento Geral da Zona de 

Caça Municipal de Mondim de Basto para ser submetida a discussão 

pública; 

• Deliberada a realização de “Mercadinho Rural” destinado à venda, 

por produtores locais, de produtos agrícolas, regionais e tradicionais 

de qualidade; 

• Deliberado emitir Parecer Prévio à “Aquisição de serviços para 

estudo e análise do IVA do Município com vista à recuperação dos 

anos 2012 e 2013; 

• Deliberado apoiar os agregados familiares carenciados com os 

transportes em viaturas municipais, para consultas, exames 

complementares de diagnóstico ou cirurgias; 

• Deliberado atribuir os apoios ao Associativismo Desportivo 2014, 

nomeadamente ao Associativismo Desportivo Sénior:  Mondinense 

Futebol Clube – € 7 687.48; Atei Futebol Clube – € 7580.80; 

Associação de Ciclismo e BTT da Sr.ª da Graça – € 1342.96; Clube 

de Caça e Pesca de Mondim de Basto – € 1669.49 e ao MAV – 

Mondim Associação de Voleibol – € 1719.49 e ao Associativismo 
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Desportivo formação: Mondinense Futebol Clube – € 20 751,59 e 

Atei Futebol Clube – € 6 748,41;  

• Deliberado apoiar o Agrupamento de Escuteiros de Mondim de 

Basto – CNE 1237, com a quantia de € 1000 para comparticipação 

das suas atividades regulares; 

• Deliberado apoiar Nexplore Lda, com logística, na organização dos 

eventos a Mountain Quest e uma subida à Senhora da Graça no 

último fim-de-semana de 2014; 

• Deliberado apoiar a Associação “Os Gambozinos” na realização do 

seu minicampo de férias da Páscoa em Mondim de Basto; 

• Deliberado atribuir o lugar n.º 1 do recinto da feira de Mondim de 

Basto a José Pinto, L.da para ai vender máquinas agrícolas e 

manutenção de terreno.  

 


