
 

 
 

78ª REUNIÃO ORDINÁRIA E PRIVADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE 

BASTO A REALIZAR NO DIA 13 DE MAIO 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 8 da 77ª Reunião Ordinária e Privada do dia 29 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 - Alterações Permutativas n.º 6 e 7; 

3. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a aprovação da minuta do 

contrato interadministrativo de delegação de competências a celebrar com a União 

de Freguesias de Ermelo e Pardelhas, para a limpeza de bermas, valetas e taludes em 

estradas e caminhos municipais, e autorização para a sua outorga. – Proposta n.º 

59/2021; 

4. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a aprovação da minuta do 

contrato interadministrativo de delegação de competências a celebrar com a União 

de Freguesias de Campanhó e Paradança, para a limpeza de bermas, valetas e taludes 

em estradas e caminhos municipais, e autorização para a sua outorga. – Proposta n.º 

60/2021; 



 

 
 

5. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a aprovação da minuta do 

contrato interadministrativo de delegação de competências a celebrar com a Junta de 

Freguesia de Bilhó, para a limpeza de bermas, valetas e taludes em estradas e 

caminhos municipais, e autorização para a sua outorga. – Proposta n.º 61/2021; 

6. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a aprovação da minuta do 

contrato interadministrativo de delegação de competências a celebrar com a Junta de 

Freguesia de Vilar de Ferreiros, para a limpeza de bermas, valetas e taludes em 

estradas e caminhos municipais, e autorização para a sua outorga. – Proposta n.º 

62/2021; 

7. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a proposta de isenção de IMI à 

Associação Social e Cultural de Ermelo. – Proposta n.º 63/2021; 

8. Adjudicação da empreitada de ampliação da rede de saneamento e construção de 

ETAR na freguesia de Atei e aprovação da minuta do contrato. – Proposta n.º 

64/2021; 

9. Aprovação da atribuição de redução no pagamento dos serviços de abastecimento 

de água, saneamento e resíduos sólidos, referentes às faturas dos meses de abril a 

setembro, inclusive, de 2021, para os clientes não domésticos, com vista à mitigação 

dos efeitos da pandemia da doença COVID-19. – Proposta n.º 65/2021; 

10. Adjudicação da empreitada de beneficiação de vias municipais – 2021, Lote1: 

Retificação do traçado do caminho municipal entre o lugar de Ponte da Barca e o 

Bairro Novo – Atei, e aprovação da minuta do contrato. – Proposta n.º 66/2021; 

11. Adjudicação da empreitada de beneficiação de vias municipais – 2021, Lote 2: 

Beneficiação do caminho Vilar de Ferreiros – Vilarinho, e aprovação da minuta do 

contrato. – Proposta n.º 67/2021; 

12. Adjudicação da empreitada de beneficiação de vias municipais – 2021, Lote 3: 

Construção da nova ligação de Pardelhas ao Alto do Velão, e aprovação da minuta do 

contrato. – Proposta n.º 68/2021; 



 

 
 

13. Não adjudicação e revogação da decisão de contratar da empreitada de 

beneficiação de vias municipais – 2021, Lote 4: Beneficiação de caminhos municipais 

em betuminoso. – Proposta n.º 69/2021.  

 

Mondim de Basto, 10 de maio de 2021. 

 

 

O Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, 

 

 

     (Alcides Amaral) 


