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Reunião de Câmara de 26 de agosto de 2014 

• Deliberado ratificar a decisão proferida pelo Senhor Vereador Paulo 

Mota a determinar a realização de uma iniciativa de comemoração 

do Dia Internacional da Juventude; 

• Deliberado aprovar a décima modificação ao orçamento - segunda 

revisão orçamental de 2014 e submete-la à Assembleia Municipal; 

• Deliberado outorgar um protocolo com a ENEOP2, no âmbito da 

instalação do Parque Eólico de Vila Cova; 

• Deliberado outorgar um protocolo com a Cooperativa Mondim + 

Social – Centro Comunitário de Solidariedade Social, Cooperativa 

de Interesse Público e Responsabilidade Limitada; 

• Deliberado outorgar um protocolo com a Cooperativa Mondim + 

Social – Centro Comunitário de Solidariedade Social, Cooperativa 

de Interesse Público e Responsabilidade Limitada, tendo em vista a 

cedência de recursos humanos necessários e suficientes à 

prossecução das Atividadesde Enriquecimento Curricular; Escola de 

Música; Centro Desportivo Municipais; Componente de Apoio à 

Família e disponibilização de recursos humanos e materiais à 

dinamização da Class Band (Banda Filarmónica); 

• Deliberado fixar os escalões dos alunos que frequentarão, no ano 

letivo 2014/2015, o ensino pré-escolar e o 1º ciclo do Ensino Básico 

do concelho e em função dos mesmos a atribuição de manuais e 

material escolar, bem como o fornecimento dos Serviços de 

Refeições e de Componente de Apoio à família; 

• Deliberado atribuir um subsídio, correspondente a 50% do 

montante comprovadamente, aos alunos do ensino secundário ou 
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equivalente que frequentam cursos fora do concelho no ano letivo 

2014/2015; 

• Deliberado aprovar as mensalidades da Escola Municipal de Música 

de Mondim de Basto para o ano letivo 2014/2015; 

• Deliberado emitir parecer prévio favorável à aquisição de serviços 

de transportes escolares – Circuitos Especiais – Ano Letivo 

2014/2015; 

• Deliberado emitir parecer prévio favorável à realização das despesas 

de “Manutenção dos Sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar 

Condicionado (AVAC) em Edifícios Municipais”; 

• Deliberado disponibilizar à Secção de Andebol de Associação 

Académica de Espinho dormida para cerca de 20 pessoas, com 

banhos e acesso gratuito ao pavilhão gimnodesportivo e à piscina 

municipal, nos dias 2 a 7 de setembro de 2014 para realização do 

estágio de pré-epoca do escalão de iniciados em Mondim de Basto; 

• Deliberado reprovar a proposta de alteração da hora das reuniões de 

Câmara Municipal. 

 


