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Reunião de Câmara de 29 de abril de 2014: 

• Deliberado ratificar a decisão proferida pelo Presidente da Câmara a 

reconhecer como de interesse público a utilização em Agroturismo 

de moradia sita na Quinta do Campo, lugar do Pombal, freguesia e 

concelho de Mondim de Basto; 

• Deliberado emitir parecer favorável à celebração de Acordo 

Coletivo de Entidade Empregadora Pública; 

• Deliberado reparar o sistema de regadio da Junta de Agricultores do 

Regadio de Ermelo e Varzigueto, na sequência de desabamentos de 

taludes cortados aquando do alargamento da estrada municipal que 

liga Ermelo a Varguizeto; 

• Deliberado apoiar o Associativismo Cultural - Ranchos Folclóricos 

de Mondim de Basto, nomeadamente: Com o apoio de € 750 cada, 

o Grupo Cultural e Recreativo de Santa Luzia de Vilar de Viando, 

Rancho Folclórico Juvenil de Vilar de Ferreiros e Grupo Folclórico 

e Recreativo de Vilarinho; 

• Deliberado apoiar o GTM - Grupo de Tamecanos de Mondim de 

Basto para realização do Encontro Anual Tamecanos Kayak 

Extremo 2014, com apoio logístico e um apoio económico no valor 

de € 300.00; 

• Deliberado apoiar a Bikeservice e a CDC Navais na realização da 

prova “Memorial Bruno Neves” com a oferta de trofeus, no valor 

de € 200.00; com o fornecimento do almoço para a organização, 

com um valor de cerca de € 150.00 ; com a cedência de transporte 

dos atletas do Alto da Senhora da Graça até ao Pavilhão 

Gimnodesportivo e a cedência deste espaço para que os atletas 

tomem banho, para além da isenção da taxa de licenciamento; 
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• Deliberado apoiar o Grupo Folclórico e Recreativo de Vilarinho, na 

deslocação a Diekirch com a quantia de € 2000.00; 

• Deliberado aprovar um protocolo a outorgar com o Agrupamento 

Vertical de Escolas de Mondim de Basto destinado regular a 

transferência da quantia de € 8 000.00 para que este providencie pela 

aquisição de materiais de limpeza, material de desgaste, fotocópias, 

material para o prolongamento de horário, na Educação Pré-escolar 

e 1º ciclo do ensino básico; 

• Deliberado apoiar o Grupo de Bombos “Zés Pereiras” de 

Paradança, com a quantia de € 300.00 para realização no mês de 

junho de 2014 do “Primeiro Encontro de Bombos” em Paradança.”; 

• Deliberado atribuir a Carlos Manuel Alves Ferreira o lugar n.º 16 do 

recinto da feira para ai vender calçado. 

 


