
 

 
 

 

68ª REUNIÃO ORDINÁRIA E PRIVADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE 

BASTO A REALIZAR NO DIA 26 DE NOVEMBRO 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., 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 67ª Reunião Ordinária e Privada do dia 12 de novembro 

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 – Alteração Permutativa n.º 11; 

2.3. Informação- Informação sobre a situação económica e financeira do Município 

reportada a 30 de junho de 2020; 

3. Submeter à Assembleia Municipal o pedido de autorização para contratação de 

Empréstimo - Quadro BEI PT 2020 | Autarquias, que tem como objetivo financiar a 

contrapartida nacional da obra denominada “Requalificação de Espaços Públicos – 

Urbanização da Reta da Pena”, aprovado no âmbito do Programa do Portugal 2020 – 

Proposta n.º 147/2020; 



 

 
 

4. Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal para o ano económico 2021.– 

Proposta n.º 148/2020; 

5. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal proposta de apoio financeiro a 

conceder à União de Freguesias de Campanhó e Paradança – Proposta n.º 149/2020; 

6. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal proposta de apoio financeiro a 

conceder à Freguesia de Atei – Proposta n.º 150/2020; 

7. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal proposta de apoio financeiro a 

conceder à Freguesia de Vilar de Ferreiros – Proposta n.º 151/2020; 

8. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal proposta de apoio financeiro a 

conceder à União de Freguesias de Ermelo e Pardelhas – Proposta n.º 152/2020; 

9. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal proposta de apoio financeiro a 

conceder à Freguesia de Bilhó – Proposta n.º 153/2020; 

10. Atribuição de apoio financeiro ao Núcleo Empresarial de Mondim de Basto como 

medida de apoio ao comércio local, no âmbito da situação pandémica provocada pela 

doença COVID-19. – Proposta n.º 154/2020; 

11. Atribuição de um apoio financeiro extraordinário à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto – Proposta n.º 155/2020; 

12. 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 – Proposta n.º 156/2020; 

13. Aprovação da atribuição de redução no pagamento dos serviços de 

abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos, referentes às faturas dos 

meses de novembro e dezembro de 2020, para os clientes não domésticos, com vista 

à mitigação dos efeitos da pandemia da doença COVID-19, nos termos da proposta. – 

Proposta n.º 157/2020; 



 

 
 

14. Fixação da taxa municipal de direitos de passagem para o ano de 2021. – Proposta 

n.º 158/2020; 

15. Receitas Municipais – Definição de taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

para vigorar no ano de 2021. – Proposta n.º 159/2020; 

16. Receitas Municipais – Participação variável no Imposto sobre rendimento das 

pessoas singulares (IRS) - Definição da taxa de IRS a fixar para o ano de 2021. – 

Proposta n.º 160/2020; 

17. Aceitação de doação de parcela de terreno ao domínio público. – Proposta n.º 

161/2020. 

 

Mondim de Basto, 23 de novembro de 2020.  

 

 

O Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, 

 

 

 

(Alcides Amaral) 


