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Reunião de Câmara Municipal de 28 de maio de 2014 

• Deliberado ratificar a decisão proferida pelo Presidente da Câmara a 

isentar do pagamento da taxa de licenciamento de prova desportiva 

A.D. Cicloturismo e BTT da Senhora da Graça da prova de 

cicloturismo, realizada no dia 18 de maio de 2014; 

• Deliberado atualizar a deliberação de autorização genérica para 

dispensa de parecer prévio da Câmara Municipal na celebração de 

contratos de prestação de serviços nos precisos termos em que o 

mesmo é conferido na Administração Central, por força da citada 

Portaria 53/2014 de 3 de março; 

• Deliberado propor à Assembleia Municipal a atribuição da medalha 

de Honra a Albano dos Santos Parente; 

• Deliberado propor á Assembleia Municipal a nomeação da "Cruz, 

Pereira, Amaral & Associados, SROC, Lda" como auditor externo 

para certificação legal de contas; 

• Deliberado solicitar à freguesia de Mondim de Basto a emissão de 

parecer sobre a atribuição da denominação “Rua Cidade de 

Diekirch” ao arruamento que nasce na Rua de Saint-Avertin e 

contorna, pelo lado sul, o Centro Escolar de Mondim de Basto; 

• Deliberado apoiar a iniciativa “Dia Aberto” do Parque Natural do 

Alvão, promovida pelo INCF, com a disponibilização de transporte 

para os participantes na parte final do percurso, entre o parque de 

merendas da Ponte de Infesta (Ermelo EN 304) e o fojo (Casa de 

guarda florestal); 
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• Deliberado apoiar a Associação do Grupo Cultural e Recreativo de 

Santa Luzia de Vilar de Viando, na organização do Festival de 

Folclore de Mondim de Basto com a quantia de € 2 000.00; 

• Deliberado apoiar a associação Konta Komigo na realização do 

evento III Jogos Solidários em Futebol, com a oferta de taças e 

lembranças aos participantes, cujo custo de aquisição se estimou em 

€ 160,00; 

• Deliberado apoiar a TAM - Teatro Amador Mondinense, com a 

quantia de € 800,00 para execução do programa de animação – 

Comemorações dos 500 anos dos Forais Manuelinos de Mondim de 

Basto; 

• Deliberado estabelecer uma parceria com o Município da Póvoa de 

Lanhoso – Companhia Theatro Club – Peça 1514 destinada à 

partilha de experiencias e saberes nas Comemorações dos Forais 

Manuelinos; 

• Deliberado aprovar o Regulamento Interno da Feira da Terra de 

Mondim de Basto; 

• Deliberado apoiar a Santa Casa da Misericórdia de Mondim de 

Basto com a quantia de € 2 706.00 para reconstrução da Levada de 

Pisqueiredo, onde o Município é um dos consortes maioritários; 

• Deliberado designar a Senhora Vereadora Prof. Teresa de Jesus 

Tuna Rabiço da Costa como representante da Câmara Municipal na 

CPCJ; 

• Deliberado autorizar Fitness Studio a utilizar o campo de futebol da 

Zona Verde para realização de uma aula de Zumba aberta a toda a 

população; 
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• Deliberado aprovar uma parceria multimunicipal com a EPCA – 

Estudos Projetos e Consultoria Ambiental, Lda destinada à 

apresentação de uma candidatura ao projeto Estratégias Municipais 

de Adaptação às Alterações Climáticas do programa AdaPT; 

• Deliberado aprovar um protocolo com a Títulos D'água Exploração 

Turística, Lda destinado a regular a divulgação de iniciativas que 

promovem junto dos funcionários da autarquia.  

 


