
 

 
 

 

59ª REUNIÃO ORDINÁRIA E PRIVADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE 

BASTO A REALIZAR NO DIA 09 DE JULHO 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 12 da 58ª Reunião Ordinária e Privada do dia 25 de junho 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 - Modificação n.º 12 - Alteração Permutativa da despesa n.º 6; 

2.3. Informação - Orçamento Participativo 2021 – Relatório Final; 

3. Abertura de procedimento e aprovação das condições de contratação de um 

empréstimo de médio / longo prazo, até ao montante de 1.085.478,31 €, para a 



 

 
 

“Beneficiação de Vias Municipais no Concelho de Mondim de Basto 2020-2021.” – 

Proposta n.º 89/2020; 

4. 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 90/2020; 

5. Ação Social Escolar – Atribuição dos livros de fichas escolares e material didático 

aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, para o Ano Letivo 2020/2021. – Proposta n.º 

91/2020; 

6. Aprovação do Relatório Definitivo no âmbito do Concurso por Classificação para 

atribuição de 6 fogos de habitação social em regime de renda apoiada, propriedade 

do Município de Mondim de Basto. – Proposta n.º 92/2020; 

7. Aprovação da atribuição de bolsas pelo Município de Mondim de Basto, no âmbito 

do Programa “Brigada Verde”. – Proposta n.º 93/2020; 

8. Aprovação da minuta de Protocolo de Cooperação a celebrar com a Federação 

Portuguesa de Voleibol com vista à adesão ao projeto “Gira-Vólei”, e autorização para 

a sua outorga. – Proposta n.º 94/2020; 

9. Atribuição de apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de Mondim de Basto, 

no âmbito do contrato celebrado em 10 de janeiro de 2020, com vista à realização 

das Festas do Concelho. – Proposta n.º 95/2020. 

 

Mondim de Basto, 06 de julho de 2020.  

 

 

O Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência,  

 

 

                                                                   Alcides Amaral 


