
 

 
 

73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E PRIVADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE 

BASTO A REALIZAR NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021, 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 3 da 72ª Reunião Ordinária e Privada do dia 11 de fevereiro 

de 2021. 

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. Obtenção de autorização para abertura de conta bancária designada “Município de 

Mondim de Basto – Censos 2021” – Proposta n.º 25/2021; 

4. Aprovação da atribuição de redução e isenção, respetivamente, para os clientes 

não domésticos e para os utilizadores domésticos, no pagamento dos serviços de 

abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos, referentes à fatura do mês 

de fevereiro de 2021, com vista à mitigação dos efeitos da pandemia da doença 

COVID-19. – Proposta n.º 26/2021; 

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

espaço público com esplanadas, até 31/12/2021, para todos os estabelecimentos 



 

 
 

comerciais de restauração ou de bebidas, com início à data de entrada em vigor do 

Decreto n.º 3-A/2021, de 14/01. – Proposta n.º 27/2021; 

6. 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 15 de janeiro 

de 2021, e durante todo o período em que perdurar o cancelamento da feira 

municipal quinzenal de Mondim de Basto, com vista à mitigação das consequências 

do surto epidemiológico provocado pelo COVID-19. – Proposta n.º 28/2021; 

7. Indemnizações relativas a danos causados pelos javalis nas culturas agrícolas – 

Proposta n.º 29/2021; 

8. Atribuição de Talhões na Horta Comunitária e Pedagógica de Mondim de Basto. – 

Proposta n.º 30/2021. 

 

Mondim de Basto, 22 de fevereiro de 2021. 

  

 

O Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, 

 

  _______________________________________ 

    (Alcides Amaral) 


