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ACTAS DO EXECUTIVO DA FREGUESIA Nº 13/2010 

 

ACTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE MONDIM DE 

BASTO, REALIZADA A 06/04/2010      

 

 Aos seis dias do mês de Abril 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 Secretária e 

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

 Aberta a sessão o Senhor Presidente referiu que, relativamente ao SIADAP 

(Sistema de Avaliação de Funcionários Públicos), não tem conhecimentos sobre o 

assunto, razão pela qual vai solicitar esclarecimentos junto da advogada da 

freguesia, acrescentado porém que, se mesma não tiver habilitações técnicas para 

se pronunciar sobre o mesmo, a Freguesia irá diligenciar, no sentido, de arranjar 

alguém com qualificações para fornecer a informação correcta. -------------------------- 

 De seguida, o Senhor Presidente deu conhecimento do Plano de Actividades 

apresentado pelo “Moto Clube Senhora da Graça”.--------------------------------------------- 

 Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade que se os mesmos 

realizassem alguma iniciativa, a Freguesia contribuiria com uma verba, assunto este, 

já decidido aquando a atribuição dos subsídios para as associações que não tinham 

entregue atempadamente o Plano de Actividades. ---------------------------------------------- 

 Seguidamente, o senhor Tesoureiro referiu que o correio electrónico ainda 

não se encontra disponível na secretaria da freguesia, bem como, desde o mês de 

Janeiro ainda não assinou actas das reuniões do executivo. --------------------------------- 

 Pelo Senhor Presidente foi dito que o correio electrónico criado para a 

freguesia já se encontra em funcionamento, razão pela qual não entende o 

comentário do Senhor Tesoureiro. ------------------------------------------------------------------- 

 Pela Senhora Secretária, foi dito que estão na sua posse e devidamente 

elaboradas todas as actas do executivo da freguesia, só faltando imprimir as 
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mesmas, trabalho esse, e face à urgência que o Senhor Tesoureiro tem em assinar 

as mesmas, compromete-se em imprimi-las no dia de amanhã.----------------------------- 

  Finalmente, o Senhor Tesoureiro apresentou a posição da tesouraria 

referente ao mês de Março de dois e dez. --------------------------------------------------------- 

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

 Receitas _________________________ 2.854,29 euros----------------------------- 

 Despesas ________________________ 1.818,48 euros----------------------------- 

 Saldo para o mês seguinte ___________ 1.035,81 euros---------------------------- 

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

 Receitas _________________________ 6.323,11 euros----------------------------- 

 Despesas ________________________ 5.065,16 euros----------------------------- 

 Saldo para o mês seguinte ___________ 1.257,95 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) 

 

 


