37ª REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO
A REALIZAR NO DIA 11 DE JULHO 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 12 da 36ª Reunião Ordinária e Pública do dia 27 de junho 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;
3. Ratificação da decisão de concessão de isenção do pagamento de taxas pela Santa
Casa da Misericórdia de Mondim de Basto, respeitante à utilização da piscina
municipal por crianças que frequentam o Jardim de Infância.- Proposta n.º 110/2019;
4. Ratificação da decisão de aceitação dos esclarecimentos prestados pelo Júri do
procedimento – Prestação de serviços de “Recolha e transporte de resíduos urbanos
indiferenciados e limpeza urbana no concelho de Mondim de Basto.”- Proposta n.º
111/2019;

5. Atribuição de apoio financeiro e apoio em géneros à AMA - Associação Mondim
Atletismo, para comparticipação de despesas, no âmbito da realização dos eventos
“Corrida de S. Tiago” e “Mondim Night Run”- Proposta n.º 112/2019;
6. Ratificação das decisões de fixação de prazo para resposta ao pedido de
esclarecimentos e de aceitação dos esclarecimentos prestados relativo ao preço
anormalmente baixo – Prestação de serviços de “Recolha e transporte de resíduos
urbanos indiferenciados e limpeza urbana no concelho de Mondim de Basto”.Proposta n.º 113/2019;
7. Abertura de procedimento para contratação de um empréstimo de médio / longo
prazo, até ao montante de 710.962,16 €, destinado ao financiamento da obra
denominada “Loteamento da Urbanização do Pinhal da Telha-1ª fase” - Proposta n.º
114/2019.

Mondim de Basto, 08 de julho de 2019.

O Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência,

(Alcides Amaral)

