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Reunião de Câmara de 29 de julho 2014 

• Deliberado ratificar a decisão proferida pelo Senhor Presidente da 

Câmara a autorizar a utilização gratuita da Piscina Municipal pelos 

alunos da Santa Casa da Misericórdia de Mondim de Basto; 

• Deliberado ratificar a decisão proferida pela Senhora Vice-

Presidente da Câmara determinar a colaboração do Município com a 

Freguesia da Campeã na execução do evento “Juventude Campeã 

em Férias”; 

• Deliberado não aderir ao projeto “Rede de Espaços do Cidadão” 

enquanto não houver clarificação e definição dos efeitos no 

concelho, em especial ao nível de encerramento de serviços, da 

estratégia para a reorganização dos serviços de atendimento da 

administração pública; 

• Deliberado aprovar o Relatório Semestral  de Acompanhamento do 

Plano de Saneamento Financeiro, referente ao primeiro semestre de 

2014 e submete-lo à Assembleia Municipal; 

• Deliberado emitir parecer prévio favorável à realização da despesa 

de “Elaboração de Estudos Técnicos e da Candidatura das “Fisgas 

de Ermelo” a Património Natural da Humanidade da UNESCO”; 

• Deliberado atribuir a 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 atribuir apoiar o Grupo Folclórico e Recreativo de 

Vilarinho – Vilar de Ferreiros na realização de um Festival de 

Folclore no dia 9 de agosto de 2014 com a oferta dos trofeu aos 

grupos participantes, bem como, a disponibilização da cozinha e 
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cantina do Centro Escolar, para confeção e serviço de jantar aos 

membros dos ranchos folclóricos participantes; 

• Deliberado apoiar a Associação Equestre Arena dos Traquinas, com 

a quantia de € 300,00, na realização de um evento equestre no dia 20 

de julho de 2014; 

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

quantia de € 300.00 e isenção do pagamento da taxa de 

licenciamento do evento Show de Freestyle”; 

• Deliberado apoiar a MAV – Mondim Associação de Voleibol, com a 

quantia de € 250.00, para a realização do IV Torneio Aberto de 

Voleibol de Praia na praia Fluvial do Rio Tâmega; 

• Deliberado apoiar a Maratona de Futsal 2014 e Torneio de Futsal 

Feminino com a isenção do pagamento de das taxas que seriam 

devidas pela utilização Pavilhão Gimnodesportivo, bem como, com 

a atribuição dos trofeus, nos termos dos regulamentos da prova, aos 

atletas e equipas que se desportivamente se destaquem; 

• Deliberado atribuir o lugar n.º 64 do recinto das Feira a Fernando 

Carvalho Oliveira para ai vender miudezas e calçado. 

 


