46ª REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO
A REALIZAR NO DIA 28 DE NOVEMBRO 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 21 da 45ª Reunião Ordinária e Pública do dia 14 de novembro
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. Aprovação da minuta de contrato a outorgar com a Infraestruturas de Portugal,
S.A., a autorizar a Câmara Municipal de Mondim de Basto a instalar infra-estruturas
com influência na zona da estrada, na ER 304, em travessia de linha subterrânea, no
âmbito da execução da empreitada denominada “Ampliação da Rede de Saneamento
da Freguesia de São Cristóvão de Mondim de Basto” e autorização para a sua
outorga. – Proposta n.º 174/2019;

4. Autorização para prestação de garantia bancária a favor das Infraestruturas de
Portugal, S.A. para efeitos de obtenção de licenciamento para a realização da
empreitada denominada “Ampliação da Rede de Saneamento da Freguesia de São
Cristóvão de Mondim de Basto” e submissão à aprovação da Assembleia Municipal de
Mondim de Basto da assunção do compromisso plurianual da presente garantia
bancária com repartição de encargos para os anos de 2019 a 2023.– Proposta n.º
175/2019;
5. Ratificação do despacho de 14/11/2019 de aceitação dos esclarecimentos
prestados e de admissão de documento de habilitação pelo adjudicatário HENServiços Energéticos, Lda. no âmbito do procedimento por consulta prévia para o
fornecimento contínuo de energia elétrica às instalações alimentadas em BTN, BTE e
MT do Município de Mondim de Basto, ao abrigo do Acordo-Quadro n.º 1/2018 da
CIM do Ave – Proposta n.º 176/2019;
6. Adesão à Central Nacional de Compras Municipais - Aprovação da minuta do
contrato e autorização para a sua outorga. – Proposta n.º 177/2019;
7. Atribuição de comparticipação financeira à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia
de Mondim de Basto, com vista à reconstrução do muro do Centro Paroquial e
Comunitário, sito na Avenida Padre Martinho, freguesia de São Cristóvão de Mondim
de Basto. – Proposta n.º 178/2019.

Mondim de Basto, 25 de novembro de 2019.

O Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência,

(Alcides Amaral)

