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ACTAS DO EXECUTIVO DA FREGUESIA Nº 11/2010 

 

ACTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE MONDIM DE 

BASTO, REALIZADA A 09/03/2010 

 

       

 Aos nove dias do mês de Março do ano de dois mil e dez, na sede da Junta de 

Freguesia de Mondim de Basto, reuniu o executivo da Freguesia, com a presença de todos 

os seus membros, Fernando Maria Dinis Carvalho Gomes, na qualidade de Presidente, 

Maria Lúcia Ribeiro Brás de Oliveira, na qualidade de Secretário e António Joaquim 

Gonçalves Ramos, na qualidade de Tesoureiro. ---------------------------------------------------------- 

 Aberta a sessão pelo Presidente, foi apresentado todo o expediente recebido.---------- 

 Após, o Senhor Presidente deu conhecimento aos restantes membros do executivo 

do seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Pedido efectuado pelo Projecto Limpar Portugal, os quais solicitaram um subsídio 

para uma tela publicitária, tendo o executivo deliberado por unanimidade patrocinar a 

referida tela.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Foi solicitado um pedido para colocação de manilhas, com o objectivo de desviar as 

águas do “Caminho das Fontainhas”, tendo ficado decidido pelo executivo que os Senhores 

Presidente e Tesoureiro se deslocarem ao local, conjuntamente com o senhor José 

Carvalho da Mota, residente naquele local, a fim de tentarem resolver a situação.--------------- 

 - As obras referente ao “Caminho do Guilhoso” já se iniciou, indo as mesma já 

adiantas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A manifestação da Barragem do Tâmega irá ser realizada em Amarante no dia 13 

de Março.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Requerimento apresentado na Freguesia pelo senhor Luis Castro Teixeira, 

residente no Lugar da Bouça Velha, solicitando pavimentação em paralelo de um largo 

público, referindo que já pediu um orçamento a um empreiteiro, sendo o valor de 450,00 

(quatrocentos e cinquenta euros), tendo o executivo decidido em fazer a dita obra, contudo 

só se poderá dar início as obras quando a Junta de Freguesia estiver numa situação 

financeira melhor.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Pedido dos representantes legais da capela de S. José para apoio no patrocínio de 

um cartaz e fotocópias para a divulgação da festa que se vai realizar nos próximos dias 20 e 
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21 de Março de 2010, tendo o executivo decidido por unanimidade apoiar financeiramente o 

patrocínio solicitado.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A empresa Offline Formação, Lda. Solicitou a realização de um protocolo, com o 

objectivo da cedência das instalações da Junta de Freguesia, durante um período de seis 

meses, para a formação de cursos de inglês, matemática, informática e espanhol e terá 

início no mês de Abril.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Após discussão do assunto, ficou deliberado pelo executivo que o Senhor Presidente 

vai entrar em contacto com o representante da referida empresa com o objectivo de propor 

contrapartidas, nomeadamente de pagamento de certas despesas das instalações.------------ 

 Seguidamente, foi apresentado o Relatório de Contas, sendo que transita do ano de 

2009/2010 com um saldo de € 6.197,00 (seis mil cento e noventa e sete euros), teve um 

movimento de € 146.593,80 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e três euros 

e oitenta cêntimos), com as seguintes:------------------------------------------------------------------------ 

 Alterações nas receitas: ------------------------------------------------------------------------------ 

  FEF 78.874,00 euros------------------------------------------------------------------------------------ 

 IEFP 9.530,38 euros-------------------------------------------------------------------------------------- 

 Rendas de Terrenos 50.019,51 euros--------------------------------------------------------------- 

 Outras transferências correntes 1.022, 98 euros-------------------------------------------------- 

 Outras receitas 3.961,57 euros------------------------------------------------------------------------ 

 Alterações nas despesas:----------------------------------------------------------------------------- 

 Despesas com Pessoal: 65.957,99 euros----------------------------------------------------------- 

 Aquisição de Bens e Serviços: 35.880,94 euros-------------------------------------------------- 

 Transferências Correntes: 12.266,06 euros-------------------------------------------------------- 

 Despesas com investimentos 23.939,53 euros---------------------------------------------------- 

 Primeira Revisão ao Orçamento do Ano de 2010--------------------------------------------- 

 Saldo que transita do ano de 2009/2010, já supra referido.------------------------------------ 

 O reforço de rubricas no Orçamento da Despesa, originado pela receita de um novo 

contrato celebrado no corrente mês de Março e com a dedução com a diferença da redução 

do FEF, tendo o executivo após discussão aprovado por unanimidade o Relatório de 

Contas, bem como a Primeira Revisão ao Orçamento do Ano de 2010.----------------------------- 

 Finalmente, o Senhor Tesoureiro apresentou a posição da tesouraria referente ao 

mês de Fevereiro do ano de 2010.----------------------------------------------------------------------------- 

 - Na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo------------------------------------------------------------- 

 Saldo em 01/02/2010 - 989,64 euros----------------------------------------------------------------- 
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 Receitas - 3.652,86 euros------------------------------------------------------------------------------- 

 Despesas -  798,64 euros------------------------------------------------------------------------------- 

 O que transportou para o mês de Março ----------------------------------------------------------- 

 Saldo em 01/03/2010 - 2.854,29 ---------------------------------------------------------------------- 

 - Na Caixa Geral de Depósitos ---------------------------------------------------------------------- 

 Saldo em 01/02/2010 - 9.815,45 euros-------------------------------------------------------------- 

 Receitas - 84,54 euros ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Despesas - 7.328,06 euros----------------------------------------------------------------------------- 

 O que transportou para o mês de Março ----------------------------------------------------------- 

 Saldo em 01/03/2010 - 2.571,93 euros ------------------------------------------------------------- 

 Receitas - 3.751,18 euros ------------------------------------------------------------------------------ 

 Saldo Contabilístico - 11.313,97 euros -------------------------------------------------------------- 

 Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente acta, que depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada por todos os membros do executivo.--------------- 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mondim de Basto 

_____________________________________________________________  

(Fernando Maria Dinis Carvalho Gomes) 

 

O Secretário da Junta de Freguesia de Mondim de Basto 

______________________________________________________________  

(Maria Lúcia Ribeiro Brás de Oliveira) 

 

 

O Tesoureiro da Junta de Freguesia de Mondim de Basto 

______________________________________________________________  

(António Joaquim Gonçalves Ramos) 

 

 


