
 

 
 

 

69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E PRIVADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE 

BASTO A REALIZAR NO DIA 17 DE DEZEMBRO 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 22 da 68ª Reunião Ordinária e Privada do dia 26 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; 

3. Ratificação do Despacho a conceder apoio em géneros consubstanciado no 

fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI’s), à Santa Casa da 

Misericórdia de Mondim de Basto, com vista ao combate do surto de casos positivos 

ao Covid-19 ocorrido na referida instituição. – Proposta n.º 162/2020; 

4. Empreitada de "Reabilitação energética do pavilhão gimnodesportivo de Mondim 

de Basto"- Não adjudicação e revogação da decisão de contratar. – Proposta n.º 

163/2020; 



 

 
 

5. Aprovação da minuta de Adenda ao Contrato de empreitada de “Requalificação e 

Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária de Mondim de Basto” e 

autorização para a sua outorga. – Proposta n.º 164/2020; 

6. Aprovação da minuta de Adenda ao Contrato de empreitada de “Requalificação e 

Ampliação do Edifício da Casa da Cultura de Mondim de Basto” e autorização para a 

sua outorga. – Proposta n.º 165/2020; 

7. Empreitada da “Loteamento da Urbanização do Pinhal da Telha – 1ª fase” - Decisão 

de adjudicação à firma “Higino Pinheiro & Irmão, S.A.” e aprovação da minuta do 

contrato. – Proposta n.º 166/2020; 

8. Fixação dos tarifários dos sistemas de abastecimento de água, saneamento de 

águas residuais e recolha de resíduos urbanos para o ano de 2021. – Proposta n.º 

167/2020; 

9. Aprovação da minuta de Protocolo de colaboração a celebrar com a Organização 

de Produtores Pecuários de Basto (OPP de Basto), com vista à comparticipação 

financeira do Município na execução de ações de profilaxia médica e sanitária 

(rastreio sorológico) nas explorações pecuárias do concelho de Mondim de Basto, e 

autorização para a sua outorga. – Proposta n.º 168/2020; 

10. Atribuição de apoio financeiro ao Mondinense Futebol Clube – adiantamento de 

verbas. – Proposta n.º 169/2020; 

11. Aplicar a sanção disciplinar de multa, no âmbito do Processo Disciplinar n.º 

1/2020 – Proposta n.º 170/2020.  

 

Mondim de Basto, 14 de dezembro de 2020.  

 

O Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, 

 

 

(Alcides Amaral) 


