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ACTAS DO EXECUTIVO DA FREGUESIA Nº 14/2010 

 

ACTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE MONDIM DE 

BASTO, REALIZADA A 20/04/2010      

 

 Aos vinte 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 Secretário e 

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

 Aberta a sessão o Senhor Presidente deu conhecimento dos seguintes 

assuntos:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Os Bombeiros Voluntários solicitaram a cedência da aparelhagem de som, 

para um Torneio de Malha, que se vai organizar no dia 25 de Abril, no Lugar da 

Senhora da Piedade.------------------------------------------------------------------------------------- 

 Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade ceder a aparelhagem de 

som ao Bombeiros Voluntários.----------------------------------------------------------------------- 

 - A Advogada da Freguesia, Drª Raquel Matos, comunicou ao Presidente que 

após vários contactos com o legal representante da empresa Marigranitos, o mesmo 

não compareceu às reuniões agendadas.---------------------------------------------------------- 

 Contudo, no último contacto que estabeleceu, o mesmo referiu que vai 

entregar a pedreira em breve, formalizando por escrito essa entrega.--------------------- 

 - Deu conhecimento que a sentença proferida no processo (Acção de 

Despejo), que correu termos no tribunal Judicial de Amarante, na qual se peticionava 

o despejo da sociedade do local arrendado e a condenação no pagamento das 

rendas vencidas desde a data da insolvência até à data da entrada da acção, foi 

julgada totalmente procedente, ficando o locado livre e podendo celebrar-se a partir 

de agora novo contrato de arrendamento.---------------------------------------------------------- 

 - Após discussão, o executivo acordou por unanimidade o programa a 

apresentar no evento Contar, Cantar e Pintar Mondim, a realizar-se no fim de 

semana de 15 e 16 de Maio, ficando decidido as linhas gerais do programa.------------ 
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 - Deu ainda conhecimento que na sexta-feira passada, foi contactado pelo 

Vereadora Teresa Rabiço, com o objectivo de se acertar os detalhes do 25 de Abril, 

tendo o mesmo referido que não tinha que acertar detalhes com o executivo da 

Câmara, uma vez que os mesmos não quiseram se associar aos eventos da Junta, 

acrescentando que a Freguesia já organiza o evento há cerca de 5 anos.---------------- 

 Assim, e face algumas considerações feitas, o Presidente disse à Senhora 

Vereadora, que a partir de agora qualquer assunto a discutir, será em reuniões e na 

presença de todos os membros do executivo da Freguesia.---------------------------------- 

 Finalmente, o Senhor Tesoureiro disse que na Caixa Geral de Depósitos o 

saldo real é de £20.362,70 (vinte mil trezentos e sessenta e dois euros e setenta 

cêntimos), e que deste montante se pagariam as avenças em atraso, alguns 

subsídios e que a restante verba ficaria para pagamento dos salários e descontos 

dos funcionários da Junta, até ao próximo F.E.F..----------------------------------------------- 

 Na Caixa de Crédito Agrícola Mútua o saldo é de £2.660,80 (dois mil 

seiscentos e sessenta euros e oitenta cêntimos), sendo que este montante será para 

pagamento de facturas em movimentação.-------------------------------------------------------- 

 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) 


