54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E PRIVADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE
BASTO A REALIZAR NO DIA 30 DE ABRIL DE 2020, PELAS 09h30 HORAS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exmos. Senhores Vereadores,

Relativamente à Reunião mencionada em epígrafe, incumbe-me a Senhora Presidente
da Câmara, de comunicar a V.ª Exas. que, tendo em conta as medidas tomadas no
âmbito da mitigação/prevenção do risco de infeção pelo novo Coronavírus (Codiv-19),
nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, a
reunião irá realizar-se à “porta fechada”, no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
sendo, nos termos do disposto no artigo 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a
seguinte

ORDEM DO DIA

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

1. Aprovação da ata n.º 7 da 53ª Reunião Ordinária e Privada do dia 14 de abril 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 – Receitas auferidas pelo Município de Mondim de Basto resultante
de emissão de licenças de obras particulares e de certidões, referentes ao primeiro
trimestre de 2020;

3. Atribuição de apoio financeiro extraordinário às instituições do setor social e
solidário do concelho de Mondim de Basto, designadamente às Associações de
solidariedade social das Aldeias do concelho de Mondim de Basto, dos Arautas
Bilhoenses, Associação Social e Cultural de Ermelo e à Santa Casa da Misericórdia de
Mondim de Basto, em razão da situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID
19, tendo em vista apoiar tais associações no funcionamento das respostas sociais
que prestam. – Proposta n.º 53/2020;
4. Atribuição de apoio financeiro à Associação Rotary Club de Celorico de Basto –
Proposta n.º 54/2020;
5. Atribuição de apoio financeiro à Associação Social de Apoio à Deficiência – ASAD –
no âmbito da sua candidatura ao apoio ao associativismo com vista à realização de
atividades constantes no seu Plano de Atividades para 2020. – Proposta n.º 55/2020;
6. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a aprovação da alteração ao
Regulamento para limpeza de terrenos em solo urbano do concelho de Mondim de
Basto. – Proposta n.º 56/2020;
7. Deferimento do pedido de atribuição de moratória de pagamento no âmbito da
escritura de compra e venda, celebrada em 29 de abril de 2015, entre o Município de
Mondim de Basto e a sociedade “MONDIM TÂMEGA PARK – EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS S.A” e autorização para outorga do respetivo aditamento / alteração à
escritura. – Proposta n.º 57/2020;
8. Aprovação da atribuição de isenção de pagamento a toda a população do concelho
de Mondim de Basto, da fatura do serviço de água, saneamento e resíduos sólidos,
referente ao mês de Fevereiro de 2020, com vista à mitigação das consequências do
COVID-19 – Proposta n.º 58/2020;
9. Aprovação da atribuição de isenção de pagamento de taxas administrativas por
ocupação do recinto da feira, com efeitos à data da entrada em vigor do Despacho
proferido pela Senhora Presidente da Câmara de Mondim de Basto em 10 de março
de 2020 e durante todo o período em que perdurar o cancelamento da feira

municipal de Mondim de Basto, com vista à mitigação das consequências do surto
epidemiológico provocado pelo COVID-19. – Proposta n.º 59/2020;
10. Aprovação da atribuição de isenção de pagamento de taxas de ocupação do
espaço público com esplanadas, com efeitos à data de entrada em vigor do Decreto
n.º 2-A/2020, de 20/03 e durante todo o período em que perdurar a situação de
pandemia e a proibição de funcionamento, nos estabelecimentos comerciais de
restauração e bebidas, do serviço de esplanada. - Proposta n.º 60/2020;
11. Aprovação da minuta de Protocolo a celebrar com a Associação de proteção de
animais “Pata Tonta” e autorização para a sua outorga – Proposta n.º 61/2020.

Mondim de Basto, 27 de abril de 2020.

O Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência,

Alcides Amaral

