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ACTAS DO EXECUTIVO DA FREGUESIA Nº 15/2010 

 

ACTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE MONDIM DE 

BASTO, REALIZADA A 04/05/2010      

 

 Aos quatro dias do mês de Maio 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 que uma das 

roçadoras que anda a ser utilizada pelos funcionários, afectos ao serviço externo, é 

da sua propriedade, tendo emprestado a mesma aquando da limpeza da pista de 

pesca do rio Tâmega, e ficando a mesma em uso até a presente data na Junta de 

Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Apreciado o assunto, foi deliberado pelo executivo solicitar vários orçamentos, 

a fim de se adquirir uma roçadora para a Freguesia. ----------------------------------------- 

 - A Freguesia foi contactada por alguns elementos do Bombeiros Voluntários, 

os quais solicitaram um apoio para o Torneio de Futsal Inter-freguesias, o qual já 

realiza há alguns anos. --------------------------------------------------------------------------------- 

 Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade pelo executivo, que a 

título de apoio, a Freguesia pagaria a inscrição da equipa no Torneio. ------------------- 

 - O senhor Presidente deu também conhecimento, que a Exposição de 

Desenho do Senhor Manuel Mário Teixeira Leite, será inaugurada no próximo dia 08 

de Maio, às 21:30 horas, estando patente na Sede da Junta de Freguesia de 08 a 20 

de Maio, sendo que as visitas à Exposição decorrem em horário laboral. ---------------- 

 - O Senhor Presidente deu também conhecimento que o programa do evento 

do Contar, Cantar e Pintar Mondim, se encontra completamente finalizado, estando 

todas as actividades já devidamente organizadas. ---------------------------------------------- 

 - O Senhor Presidente, pôs à consideração dos restantes membros do 

executivo, se havia interesse da Freguesia adquirir cerca de 10 livros, do Roteiro do 
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Concelho (Guia de Mondim de Basto), o qual foi elaborado pelos alunos do Curso 

EFA NS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Apreciado o assunto, foi deliberado pelo executivo pedir um orçamento a 

empresa DigiBasto, após o qual o executivo tomaria uma decisão.------------------------- 

 - Finalmente, o Senhor Presidente disse que os funcionários da Junta de 

Freguesia, o Senhor Paulo, o Senhor Mário e a Dona Rosa já elaboraram os 

respectivos pedidos de férias. ------------------------------------------------------------------------ 

 Referiu que a Dona Rosa escolheu o período de 26 de Julho a 20 de Agosto, 

sendo que, durante esse período, e uma vez que não exerce o mandato a tempo 

inteiro, a Freguesia terá de arranjar uma pessoa para substituir a funcionária ou 

então dividir esse período pelos três membros do executivo. -------------------------------- 

 Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade em que o período de 

férias da funcionária Dona Rosa será assegurado pelos três membros do executivo.- 

 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) 

 

 


