
 

 
 

 

 

49ª REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO 

A REALIZAR NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020, 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 24 da 48ª Reunião Ordinária e Pública do dia 09 de janeiro de 

2020. 

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 - Declaração de compromissos plurianuais e declaração de 

pagamentos e recebimentos em atraso; 

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

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

trimestre de 2019; 

3. Submeter à Assembleia Municipal o pedido de autorização para contratação de 
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contrapartida nacional do projeto de investimento autárquico denominado “Melhoria 

das condições para a prática de parapente no Monte Farinha”, aprovado no âmbito 

do Programa do Portugal 2020. – Proposta n.º 7/2020; 

4. Aprovação da minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com o Mondinense FC e autorização para a sua outorga – Proposta n.º 

8/2020; 

5. Aprovação da minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com o Atei FC e autorização para a sua outorga – Proposta n.º 9/2020; 

6. Aprovação da minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com a Associação de Ciclismo e BTT Sr.ª da Graça e autorização para a sua 

outorga – Proposta n.º 10/2020; 

7. Aprovação da minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com a AMA – Associação Mondim Atletismo e autorização para a sua 

outorga – Proposta n.º 11/2020; 

8. Aprovação da minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com o Clube de Parapente de Basto e autorização para a sua outorga – 

Proposta n.º 12/2020; 

9. Aprovação da minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com o Clube de Caça e Pesca e autorização para a sua outorga – Proposta n.º 

13/2020; 

10. Aprovação da minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com a Associação Champions MMA e autorização para a sua outorga – 

Proposta n.º 14/2020; 

11. Atribuição de apoio financeiro, apoio logístico e isenção de pagamento de taxas 

administrativas à Associação de Ciclismo e BTT da Srª da Graça, no âmbito da 

realização do evento “Rota do Mel” – Proposta n.º 15/2020; 



 

 
 

12. Aprovação da minuta de Protocolo de cooperação com o Agrupamento Vertical 

de Escolas de Mondim de Basto e autorização para sua outorga – Proposta n.º 

16/2020; 

13. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Mondim de Basto, com vista à execução de obras. – Proposta n.º 

17/2020; 

14. Ratificação de despacho a conceder apoio financeiro ao Conselho Económico da 

Paróquia de São Cristóvão de Mondim de Basto, no âmbito das festas em honra de 

São Sebastião. – Proposta n.º 18/2020; 

15. 1º Aditamento ao Contrato-promessa de permuta de prédio por bem futuro, 

celebrado, em 05 de junho de 2001, entre a Câmara Municipal de Mondim de Basto e 

Aníbal Sanches Gonçalves e esposa. – Proposta n.º 19/2020; 

16. 2º Aditamento à escritura pública de permuta, exarada em 08 de agosto de 2012, 

no Cartório Notarial de Mondim de Basto da Dra. Adelaide Monterroso Freixo, do 

respetivo Livro de Notas para Escrituras Diversas n.º 17-A. – Proposta n.º 20/2020. 

 

Mondim de Basto, 27 de janeiro de 2020.  

   

 

O Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência,  

 

 

                                                       (Alcides Amaral)  

 


