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33ª REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO 

A REALIZAR NO DIA 09 DE MAIO DE 2019, PELAS 09h30 HORAS. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Exmos. Senhores Vereadores,  

 

Relativamente à Reunião mencionada em epígrafe, incumbe-me o Senhor Presidente 

da Câmara, de comunicar a V.ª Exas., nos termos do disposto no artigo 53º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que é a seguinte 

 

ORDEM DO DIA 

 

Período antes da ordem do dia: Intervenção dos membros da Câmara. 

1. Aprovação da ata n.º 8 da 32ª Reunião Ordinária e Pública do dia 11 de abril de 

2019. 

2. Informações, designadamente no âmbito do artigo 4.º da Lei n.º 24/98, de 26 de 

maio; 

2.1. Informação - Resumo diário da tesouraria; 

2.2. Informação - Receitas auferidas pelo Município de Mondim de Basto resultante 

de emissão de licenças de obras particulares e de certidões, referentes ao primeiro 

trimestre de 2019; 

3. Ratificação de decisão a conceder a isenção de pagamento de taxas administrativas 

à Fábrica da Igreja Paroquial de Mondim de Basto. - Proposta n.º 68/2019; 

4. Ratificação das decisões de aceitação da lista de erros e omissões e de prorrogação 

do prazo para apresentação de propostas - Empreitada de “Requalificação e 

modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária de Mondim de Basto”- 

Proposta n.º 69/2019; 
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5. Ratificação da decisão de aceitação da lista de erros e omissões – Prestação de 

serviços de “Recolha e transporte de resíduos urbanos indiferenciados e limpeza 

urbana no concelho de Mondim de Basto”- Proposta n.º 70/2019; 

6. Atribuição de apoio financeiro e apoio em géneros às associações desportivas 

“Associação Grupo dos Tamecanos de Mondim” (GTM), “Clube de Caça e Pesca de 

Mondim de Basto”, “Associação Equestre Arena dos Traquinas”, “Motoclube Sra. da 

Graça”, “Clube de Parapente Asas Sr.ª da Graça”, “Clube de Ténis de Mondim”, e 

“Mondinense Futebol Clube” para a realização de eventos durante o ano de 2019 - 

Proposta n.º 71/2019; 

7. Ação Social Escolar – Alteração de escalão de aluno - Proposta n.º 72/2019; 

8. Homologação do Relatório definitivo do Procedimento Concursal por Classificação 

para atribuição de 3 fogos de habitação social em regime de renda apoiada, 

propriedade do Município de Mondim de Basto - Proposta n.º 73/2019; 

9. Pedreiras em situação de criticidade: Aprovação dos planos de sinalização de vias. 

- Proposta n.º 74/2019; 

10. Atribuição de apoio financeiro às associações culturais “Teatro Amador 

Mondinense” (TAM), “Associação Cultural e Recreativa Thamuse”, “Grupo Folclórico e 

Recreativo de Vilarinho”, “Associação Cultural e Recreativa de Santa Luzia de Vilar de 

Viando”, “Rancho Folclórico Juvenil de Vilar de Ferreiros” e “Agrupamento de 

Escuteiros 1237 de Mondim de Basto”. - Proposta n.º 75/2019. 

 

Mondim de Basto, 06 de maio de 2019. 

 

O Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência,  

 

 

 (Alcides Amaral) 


