
 

 
 

 

77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E PRIVADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE 

BASTO A REALIZAR NO DIA 29 DE ABRIL 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 7 da 76ª Reunião Ordinária e Privada do dia 08 de abril 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; 

2.2. Informação - Receitas auferidas pelo Município de Mondim de Basto resultante 

de emissão de licenças de obras particulares e de certidões, referentes ao primeiro 

trimestre de 2021; 

3. Cedência em regime de comodato à Associação TAM – Teatro Amador Mondinense 

do antigo Jardim de Infância de Mondim de Basto – Proposta n.º 47/2021; 

4. Atribuição de apoio financeiro ao TAM – Teatro Amador Mondinense – Proposta 

n.º 48/2021; 

 



 

 
 

 

5. Atribuição de apoio financeiro à Associação Grupo dos Tamecanos de Mondim -

GTM para a realização do passeio de Downhill. – Proposta n.º 49/2021; 

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

Basto – Proposta n.º 50/2021; 

7. Atribuição de apoio financeiro à Associação Cultural e Recreativa “Reviver as 

Tradições de Atei”– Proposta n.º 51/2021; 

8. 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 e Associação Social e Cultural de Ermelo, em razão da situação 

epidemiológica do novo coronavírus - COVID 19. – Proposta n.º 52/2021; 

9. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Mondim de Basto com vista a comparticipar a aquisição de material de 

proteção individual de combate aos incêndios – Proposta n.º 53/2021; 

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

Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto. – Proposta n.º 54/2021; 

11. Atribuição de apoio financeiro a Ranchos Folclóricos – Proposta n.º 55/2021; 

12. Atribuição de apoio financeiro à Associação Social de Apoio à Deficiência – ASAD – 

no âmbito da sua candidatura ao apoio ao associativismo com vista à realização de 

atividades constantes no seu Plano de Atividades para 2021 – Proposta n.º 56/2021; 

13. Aprovar a atribuição de um apoio financeiro à Associação Social de Apoio à 

Deficiência – ASAD – no montante global de € 350.000,00, para apoio à 

`concretização de obras de construção de um Centro de Atividades Ocupacionais 

(CAO) para pessoas com deficiência e incapacidade, e submeter a prévia autorização 

da Assembleia Municipal a assunção de compromissos plurianuais e a consequente 

repartição de encargos, nos termos da proposta. – Proposta n.º 57/2021; 



 

 
 

14. Aprovação da transferência de verba para a Comunidade Intermunicipal do Ave, 

no âmbito da execução do contrato interadministrativo de delegação de 

competências em matéria de mobilidade e serviço público de transporte de 

passageiros, celebrado em 30/07/2019. – Proposta n.º 58/2021. 

 

Mondim de Basto, 26 de abril de 2021. 

  

 

O Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, 

 

        _______________________________________ 

     (Alcides Amaral) 


