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ACTAS DO EXECUTIVO DA FREGUESIA Nº 18/2010 

 

ACTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE MONDIM DE 

BASTO, REALIZADA A 24/06/2010      

 

 Aos vinte e quatro dias do mês de Junho 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, bem como foram tomadas as seguintes 

decisões:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Comunicou, o ponto da situação relativamente ao Baldio da Lampaça.--------- 

Transmitiu que a Câmara Municipal continua a defender a ideia de que o 

baldio é de sua propriedade porque está registado em seu nome na Conservatória 

do Registo Predial, tendo defendido essa posição na última comunicação enviada à 

Dra. Raquel Matos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Perante essa comunicação, a Dra. Raquel voltou a enviar nova comunicação 

à Câmara Municipal, alegando as razões porque se entende que o baldio deve ser 

entregue à Junta e deve ser administrado pela mesma.---------------------------------------- 

As razões alegadas prendem-se sobretudo com razões de direito (DL 39/76 e 

DL 49/76, de 19/01 e da Lei 68/93).------------------------------------------------------------------ 

Na carta enviada à Câmara foi concedido um prazo de 15 (quinze) dias para a 

Câmara regularizar a situação sob pena de recurso às vias judiciais. --------------------- 

Posta à consideração dos restantes membros do executivo o recurso a 

Tribunal no caso da Câmara manter a posição de que o baldio é de sua propriedade 

ou na ausência de resposta no prazo conferido, delibera o executivo o recurso a 

Tribunal, dando o assentimento nesse sentido.--------------------------------------------------- 
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 - A Comissão Administrativa do Santuário da Senhora da Graça solicitou um 

donativo, tendo o executivo apreciado o assunto e atribuído um verba de 150,00 

euros, sendo que, ainda está em atraso 150,00 euros, referente à verba atribuída no 

ano de 2009, o que perfaz quantia de 300,00 euros, quantia que irá ser paga pelo 

próximo FEF. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - O Mondinense Futebol Clube enviou um dossier, que contém documentos 

das despesas efectuadas na época anterior, tendo como principal objectivo, a 

freguesia ter uma noção dos custos das camadas jovens, podendo os mesmos ser 

analisados e ponderar-se sobre o próximo subsídio a atribuir no próximo ano.--------- 

 - O Senhor Camilo Maria de Freitas, morador no Lugar da Senhora da 

Piedade, solicitou um pedido à freguesia para se proceder á limpeza de um terreno 

baldio, junto à sua propriedade, uma vez que o actual estado do terreno põe em 

causa a segurança de pessoas e bens, face à época de calor que se está a 

aproximar.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - O Rancho de Santa Luzia, solicitou que lhes adiantassem uma parte do 

subsídio já anteriormente estipulado pela freguesia.-------------------------------------------- 

 Solicitaram ainda outro subsídio para a realização das festas de Santa Luzia. 

 Apreciado e discutido o assunto, ficou deliberado atribuir metade do subsídio 

anteriormente estipulado, ou seja, 750,00 euros, bem como a oferta de uma 

lembrança para os sete ranchos que vão participar no Festival de Folclore que se vai 

realizar durante a época festiva.---------------------------------------------------------------------- 

 - O Senhor Presidente deu conhecimento, que a Câmara Municipal 

apresentou o novo Regulamento Municipal, donde se constata que utilização do 

transporte colectivo de passageiros sofreu alterações, sendo que os km estipulados 

às freguesias do concelho no anterior Regulamento Municipal foi revogado, 

acrescentado porém que tal regulamento ainda não foi aprovado pela Assembleia 

Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - O Senhor Presidente deu também conhecimento da sua participação no 

Conselho Municipal da Educação, na qualidade dos Representantes das Juntas.-- 

 - Referiu ainda o Senhor Presidente que participou numa reunião realizada na 

Câmara Municipal, tendo como assunto o programado INATEL “Programa Turismo 
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Solidário 2010”, solicitando a divulgação do mesmo na freguesia, e irá ser realizado 

no período de 5 a 10 de Dezembro, do corrente ano.------------------------------------------- 

 - Referiu que os custos assumidos pelas oito freguesias, no evento da “Feira 

da República”, referente à vitela assada, coube a cada uma a importância de 165,00 

euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - O Senhor Presidente esclareceu, que quanto à empresa “Marigranitos, a 

qual se encontra com as rendas em atraso, já foi accionada judicialmente a Acção 

de Despejo contra a mesma, uma vez que, e após várias tentativas, não foi possível 

estabelecer um acordo amigável com a mesma.------------------------------------------------- 

 - A funcionária da Freguesia, dona Rosa, solicitou uma alteração no seu 

horário, à sexta-feira, para que no período da tarde entrar às 13:30 horas e encerrar 

às 17:00 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Apreciado o assunto, o executivo deliberou por unanimidade autorizar a 

alteração do período ao horário solicitado.--------------------------------------------------------- 

 - A Freguesia, adquiriu 10 DVD gravados, referente ao evento Contar, Cantar 

e Pintar Mondim, relativos à história dos Bombeiros Voluntários de Mondim de 

Basto, pelo valor de 150,00 euros, já com IVA incluído, à Foto Palmeira, sendo que 

alguns serão oferecidos às associações que participaram no evento.--------------------- 

 - O Senhor Presidente comunicou ainda, e no âmbito do protocolo celebrado 

com o Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto, os dois alunos que se 

encontram a estagiar na Freguesia acabam nesta semana o estágio, começando na 

semana seguinte a estagiar dois alunos do curso de informática.--------------------------- 

  - Por fim, o Senhor Presidente referiu que, como a época balnear já se 

iniciou, por sua iniciativa, deu autorização para a montagem da barraca do rio 

Tâmega, trabalho esse que está a ser efectuado pelo senhor José Vieira, 

proprietário da empresa Lacozero, o qual se comprometeu em ceder a mão de obra, 

sendo que o material terá que ser pago. ----------------------------------------------------------- 

 Posto à consideração dos restantes membros da Freguesia, e uma vez que, 

como já anteriormente assumido o desleixo, de não se ter desmontado a barraca 

quando acabou a época balnear, perguntou aos mesmos se eram de opinião de o 



 

 

 

Freguesia de Mondim de Basto 

 

www.jf-mondimdebasto.pt – freguesia@jf-mondimdebasto.pt 
Self.: 255 382 741 – Fax 255 382 734 

material que está a ser gasto com a montagem da nova estrutura será pago pela 

Freguesia ou então pago pelo Presidente. ------------------------------------------------------- 

 Questionado, neste momento, pela senhora Secretária e pelo Senhor 

Tesoureiro, se o mesmo tinha o orçamento do custo do material, pelo mesmo foi dito 

que não tinha, contudo iria solicitar o mesmo. ---------------------------------------------------- 

 Face ao supra exposto, pela Senhora Secretaria e pelo Senhor Tesoureiro foi 

dito que só se pronunciariam quanto ao assunto, quando o Senhor Presidente 

tivesse em seu poder um orçamento do custo da obra. ---------------------------------------- 

 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) 

 

 


