
 

 
 

 

56ª REUNIÃO ORDINÁRIA E PRIVADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE 

BASTO A REALIZAR NO DIA 28 DE MAIO 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 9 da 55ª Reunião Ordinária e Privada do dia 14 de maio 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 – Modificações orçamentais n.º 9 e 10; 

3. Autorização para apresentação de candidatura a financiamento à Linha de Crédito 
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do projeto de investimento autárquico designado por “Ampliação da Rede de 

Saneamento e Construção de ETAR na freguesia de Atei”. – Proposta n.º 72/2020; 

4. Aprovação da prorrogação de isenção de pagamento de taxas de ocupação do 

espaço público com esplanadas, até 31/12/2020, para todos os estabelecimentos 

comerciais de restauração ou de bebidas e aprovação da possibilidade de 

alargamento do espaço de implantação das esplanadas, mediante articulação com os 

serviços municipais. – Proposta n.º 73/2020; 

5. Voto de Louvor e Congratulação ao Mondinense Futebol Clube – Proposta n.º 

74/2020; 

6. Atribuição de apoio financeiro à Associação de Pais de Mondim de Basto – 

Proposta n.º 75/2020;  

7. Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escuteiros 1237 de Mondim de 

Basto – Proposta n.º 76/2020. 

 

Mondim de Basto, 25 de maio de 2020.  

 

   

      O Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência,  

 

 

                                                       Alcides Amaral 


