
 

 
 

71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E PRIVADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE 

BASTO A REALIZAR NO DIA 28 DE JANEIRO 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 24 da 70ª Reunião Ordinária e Privada do dia 14 de janeiro 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 1 e 2; 

2.3.Informação – Declaração de compromissos plurianuais e declaração de 

pagamentos e recebimentos em atraso; 

3. Aprovação da minuta de Acordo relativo à implementação de um projeto de 

promoção da eficiência energética na iluminação pública no Município de Mondim de 

Basto e autorização para a sua outorga – Proposta n.º 3/2021; 

4. Aprovação da minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com a Associação Champions MMA e autorização para a sua outorga. – 

Proposta n.º 4/2021; 



 

 
 

5. Aprovação da minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com a AMA – Associação Mondim Atletismo e autorização para a sua 

outorga. – Proposta n.º 5/2021; 

6. Aprovação da minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com o Clube de Caça e Pesca e autorização para a sua outorga. – Proposta 

n.º 6/2021; 

7. Aprovação da minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com a Associação de Ciclismo e BTT Sr.ª da Graça e autorização para a sua 

outorga. – Proposta n.º 7/2021; 

8. Aprovação da minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com o Clube de Parapente de Basto e autorização para a sua outorga. – 

Proposta n.º 8/2021; 

9. Aprovação da minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com o Clube de Ténis de Mondim de Basto e autorização para a sua outorga. 

– Proposta n.º 9/2021; 

10. Aprovação da minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com o Mondinense FC e autorização para a sua outorga. – Proposta n.º 

10/2021; 

11. Aprovação da minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com o Atei FC e autorização para a sua outorga. – Proposta n.º 11/2021; 

12. 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 manutenção das faixas de gestão de 

combustíveis, e autorização para a sua outorga. – Proposta n.º 12/2021; 

13. 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 manutenção das faixas de gestão de 

combustíveis, e autorização para a sua outorga. – Proposta n.º 13/2021; 



 

 
 

14. Consolidação definitiva de mobilidade interna intercarreiras – Proposta n.º 

14/2021; 

15. Atribuição de apoio técnico e logístico à Associação Social de Apoio à Deficiência -

ASAD - com vista à fiscalização da obra de construção do CAO. – Proposta n.º 

15/2021; 

16. 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 janeiro de 2021, com vista à mitigação dos efeitos da pandemia da doença COVID-

19. – Proposta n.º 16/2021; 

17. Aprovação da minuta de Protocolo de cooperação com o Agrupamento Vertical 

de Escolas de Mondim de Basto e autorização para sua outorga. – Proposta n.º 

17/2021. 

 

Mondim de Basto, 25 de janeiro de 2021. 

  

 

O Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, 

 

  _______________________________________ 

    (Alcides Amaral) 


