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Reunião de Câmara Municipal de 25 de fevereiro de 2014: 

• Deliberado outorgar uma adenda ao contrato de prestação de 

serviços, outorgado em 30 de agosto de 2011, com a Ecoambiente / 

RESUR ACE destinado ao reequilíbrio Financeiro do Contrato de 

Prestação de Serviços de Recolha e Transporte de RSU’s e de 

Limpeza Urbana; 

• Deliberado realojar provisoriamente uma empresa em laboração 

precária, com o arrendamento do rés-do-chão da fração autónoma 

designada pela letra A, do art,º 2451º Urbano da Freguesia de 

Mondim, sitas na Zona Industrial, mediante o pagamento de uma 

renda de € 100.00; 

• Deliberado aprovar a candidatura das Fisgas de Ermelo a 

Património Natural da Humanidade; 

• Deliberado reconhecer como de interesse concelhio o licenciamento 

de uma pedreira de granito ornamental, na Senhora Da Graça, 

Freguesia e concelho de Mondim de Basto, requerido por Granitos 

da Senhora da Graça, L.da; 

• Deliberado o alargamento de horário ao Sábado, até às 03.00 horas, 

do estabelecimento comercial denominado "Mar y Pedra", sito no 

lugar do Alto da Corda, freguesia e concelho de Mondim de Basto; 

• Deliberado o alargamento até às 6.00 horas da manhã das noites de 

1 para 2 e 3 para 4 de março do horário dos bares em atividade na 

vila, no âmbito das festividades de Carnaval; 

• Deliberado aprovar um Protocolo com a Associação de Atletismo 

de Vila Real destinado à coorganização da II.ª Edição do Grande 

Prémio de Montanha Senhora da Graça; 
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• Deliberado apoiar a Federação de Campismo e Montanhismo de 

Portugal na execução da limpeza do Parque de Campismo de 

Mondim de Basto; 

• Deliberado apoiar o Moto Clube da Senhora da Graça com a 

isenção de taxas de licenciamento e com uma quantia de € 300.00 na 

realização de um “Passeio TT de Jipes” que terá como finalidade 

angariar fundos para a aquisição de material de proteção individual e 

de uma nova viatura para a Associação dos Bombeiros Voluntários 

de Mondim de Basto.  

 


