40ª REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO
A REALIZAR NO DIA 29 DE AGOSTO 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 15 da 39ª Reunião Ordinária e Pública do dia 08 de agosto 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 – Alteração orçamental n.º 10;
2.3. Informação – Relatório semestral dos benefícios concedidos aos Bombeiros
Voluntários de Mondim de Basto;
3. Ratificação do Despacho de 08.08.2019 proferido no âmbito do processo de
contratação de empréstimo para a obra “Loteamento da Urbanização do Pinhal da
Telha – 1ª fase” - Proposta n.º 127/2019;

4. Ratificação da decisão de atribuição de apoio em géneros consubstanciado na
isenção de pagamento de taxas administrativas à Comissão Fabriqueira da Igreja do
Bilhó. - Proposta n.º 128/2019;
5. Ratificação da decisão de atribuição de apoio em géneros consubstanciado na
isenção de pagamento de taxas administrativas à Fábrica da Igreja Paroquial de
Mondim de Basto. - Proposta n.º 129/2019;
6. Atribuição de apoio financeiro e em géneros à MAV - Mondinense Associação de
Voleibol para a realização do “IX Torneio de Voleibol”. - Proposta n.º 130/2019;
7. Atribuição de apoio em géneros ao Mondinense FC, consubstanciado na isenção de
pagamento de taxas administrativas, no âmbito do evento “OpenSeason Mondinense
FC”. - Proposta n.º 131/2019;
8. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Mondim de Basto, com vista à execução de obras. - Proposta n.º
132/2019;
9. Atribuição de comparticipação financeira à Fábrica da Igreja Paroquial de Vilar de
Ferreiros, com vista à execução de uma Casa Mortuária, no lugar de Vilarinho. Proposta n.º 133/2019;
9. Aprovação da minuta de Adenda ao “Protocolo – Condições de contratação e
funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente” a subscrever entre
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o Município de Mondim
de Basto e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto
(AHBVMB), e autorização para a sua outorga.- Proposta n.º 134/2019;
10. Ação Social Escolar – Listagens de escalões dos alunos do ensino pré-escolar e do
1º ciclo do ensino básico e apoio no serviço de refeição para o Ano Letivo 2019/2020.
- Proposta n.º 135/2019;
11. Ação Social Escolar – Aprovar a comparticipação da totalidade do custo do passe
escolar aos alunos do ensino secundário do concelho de Mondim de Basto, no ano
letivo 2019/2020. - Proposta n.º 136/2019;

12. Aprovação da redução parcial do valor das taxas de ocupação do espaço público
com esplanadas e submissão a deliberação da Assembleia Municipal para aprovação
da alteração ao Regulamento de Taxas do Município de Mondim de Basto. - Proposta
n.º 137/2019;

Mondim de Basto, 26 de agosto de 2019.

O Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência,

(Alcides Amaral)

