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ACTAS DO EXECUTIVO DA FREGUESIA Nº 17/2010 

 

ACTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE MONDIM DE 

BASTO, REALIZADA A 01/06/2010      

 

 No dia um 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 Secretária e 

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

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

 De seguida, o Senhor Presidente deu conhecimento aos restantes membros 

do executivo dos seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------- 

 - A Comissão Fabriqueira do Lugar da Serra, apresentou o projecto de 

construção da Capela de S. José, tendo já as obras se iniciado, e como 

anteriormente já decido pelo executivo, só se atribuiria uma verba quando as obras 

se iniciassem. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Apreciado e discutido o assunto, pelo Senhor Tesoureiro foi dito que na sua 

opinião só se deveria atribuir a verba de 2.500,00 euros, verba única, a dividir pelo 

presente mandato. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária foi dito que, uma vez que é 

uma obra de carácter religioso e público e muita importância para o Lugar da Serra, 

deve-se atribuir uma verba de 5.000,00 (cinco mil) euros, verba essa que será paga 

e distribuída em cinco FEF. ---------------------------------------------------------------------------- 

 - O GTM (Grupo de Tamecanos de Basto) solicitaram um patrocínio para um 

Passeio de BTT, que vai ser organizado, nos dias 12 e 13 de Junho, tendo como 

principal objectivo mostrar os pontos turísticos do nosso concelho, evento que 

contam ter entre 100 a 150 pessoas. --------------------------------------------------------------- 

 Apreciado o assunto, o executivo deliberou por unanimidade contribuir com a 

verba de 100 (cem) euros. ---------------------------------------------------------------------------- 
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 - O Grupo Cultural e Recreativo de Santa Luzia de Vilar de Viando, solicitou 

um apoio financeiro para ajuda nos custos da gravação de um CD, com os principais 

temas que tem marcado a música popular portuguesa, tendo como objectivo a 

divulgação das nossas tradições e cultura. -------------------------------------------------------- 

 Apreciado o assunto, o executivo deliberou por unanimidade atribuir a verba 

de 150,00 (cento e cinquenta) euros. -------------------------------------------------------------- 

 - Os coordenadores de um Grupo da C. CAc. 4141, vão realizar no dia 19 de 

Junho uma visita a Mondim de Basto,  solicitando a oferta de uma lembrança da 

nossa Freguesia, tendo o executivo, e por unanimidade, oferecer aos cerca de 90 

visitantes, um Pin e respectivo estojo, com o símbolo da freguesia, ficando tal 

lembrança no valor aproximado de 230,00 euros mais IVA. ---------------------------------- 

 - O Coordenador do curso do CEF, e no âmbito do Curso Profissional de 

Electrónica e Telecomunicações solicitou um subsídio para os alunos do referido 

curso, para uma actividade que se vai realizar no dia 16 de Junho em Vila Real, 

tendo o executivo e por unanimidade atribuir um subsídio de 100,00 (cem) euros. ---- 

 - Por fim, o Senhor Presidente deu conhecimento que a Junta de Freguesia 

celebrou um contrato com o senhor José Nuno Ribeiro de Freitas, em 01/07/2009, 

na expectativa do segundo outorgante poder com este contrato candidatar-se a um 

programa de apoio para a instalação de uma estufa. ------------------------------------------ 

 A celebração do referido contrato, foi feita de forma ao candidato ser obrigado 

a apresentar o direito ou legitimidade de uma área. -------------------------------------------- 

 Uma vez que o programa de apoio não foi aprovado, nesse sentido, o 

segundo outorgante não tem qualquer incumprimento com esta Junta de Freguesia, 

no que se refere a rendas. ---------------------------------------------------------------------------- 

 De forma a sanar tal situação, irá ser elaborado um contrato de revogação, 

ficando sem efeito o primeiro contrato celebrado. ----------------------------------------------- 

 - O Senhor Presidente deu conhecimento que a Câmara Municipal comunicou 

que não havia disponibilidade em ceder o autocarro de 50 lugares, para a 

Caminhada do 10 de Junho, tendo o Senhor Presidente solicitado um novo pedido 

para o autocarro de 24 lugares, estando a aguardar resposta sobre o pedido 

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

saldo real é de €4.399,39 e na Caixa de Crédito Agrícola Mútua é de €2.772,61.------ 

 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) 

 

 


