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ACTAS DO EXECUTIVO DA FREGUESIA Nº 19/2010 

 

ACTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE MONDIM DE 

BASTO, REALIZADA A 08/07/2010 

 

 Aos oito dias do mês de Julho 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: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Os alunos do curso de electricistas que estavam a estagiar na freguesia, 

realizaram um trabalho na casa da dona Soledade, em Vilar de Viando, trabalho 

esse que consistiu na renovação da parte eléctrica, tendo sido gasto em material o 

valor de cento e dois euros e setenta cêntimos.-------------------------------------------------- 

  - Deu conhecimento que os funcionários da freguesia estão a fazer duas 

rampas de entrada, na parte pública, na residência da D. Alexandrina, sito no Lugar 

da Serra.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente deu conhecimento do estado em que se encontra o 

assunto do alojamento dos ciganos, os quais se encontram a residir num terreno da 

D. Maria José Vilas Boas, sito no Lugar do Valinho, desta freguesia e concelho. ------ 

Conforme é de conhecimento do executivo encontrava-se a correr termos nos 

Serviços do Ministério Público de Mondim de Basto um processo de promoção e 

protecção com vista a solucionar essa questão, Proc. n.º 5/08.3 TAMDB. -------------- 

Sucede que, o Ministério Público decidiu arquivar esse processo, pelas 

seguintes razões: Encontravam-se a residir nesse acampamento duas famílias de 

etnia cigana, umas das quais já não reside ali, tendo fixado residência em Lamego. - 
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Pelo que, como só vive lá agora uma família, entendeu a Senhora 

Procuradora que uma vez que a CPCJ tem continuado a diligenciar junto da Câmara 

Municipal e da Junta de Freguesia, no sentido de ser resolvido esse problema 

ocupacional, o que até ao momento não foi possível e porque esse 

acompanhamento pode ser realizado apenas pela CPCJ, não se vislumbra a 

necessidade de prosseguimento dos autos. ------------------------------------------------------ 

Sucede que, uma vez que até esta data nada foi feito no sentido de resolver 

definitivamente este grave problema, o Senhor Presidente comunicou ao executivo 

que numa reunião tida com a Dra. Raquel Matos ficou acordado escrever uma carta 

à Câmara Municipal solicitando que seja resolvida esta situação, atenta a 

degradação das condições de habitabilidade dessa família, o perigo para a 

segurança e saúde dessa família e para a saúde pública. ----------------------------------- 

 - O senhor Presidente, referiu que a partir de agora, quando as pessoas se 

dirigirem à Junta, com o objectivo de fazerem uma reclamação, e quando a mesma 

for assunto que diz respeito ao Município, e para além de se esclarecer que tal 

reclamação deve ser efectuada na Câmara, a freguesia também irá dar 

conhecimento de tal ocorrência à Câmara Municipal através de ofício. ------------------- 

 - O Presidente da Junta de Freguesia de Atei enviou um convite a freguesia, 

nomeadamente ao Presidente para estar presente na festa que se vai realizar na 

sua freguesia, no próximo dia 11 do corrente mês, bem como para participar na 

procissão que terá início por volta das 17:00 horas. -------------------------------------------- 

 - O Senhor Presidente apresentou um croqui do desdobrável que irá ser 

enviado à Federação de Campismo, com a finalidade de se homologar o percurso 

pedestre na Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal. ----------------------- 

- Os Serviços Florestais, deram conhecimento à Freguesia que vai ser 

realizado um corte de material lenhoso, sendo que tal material está implantado 

dentro de baldios, designadamente na área das pedreiras, o qual vai ser colocado a 

venda através de hasta pública, tendo como valor base seis mil e quinhentos euros.- 
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- No âmbito, das conversações tidas com alguns dos familiares do Sr. Nuno 

Palmeira, referente ao aniversário deste, o Presidente deu conhecimento aos 

restantes membros das diligências entretanto efectuadas. ----------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade que no próximo dia 25 

do corrente mês, no aniversário do Sr. Nuno Palmeira, que completará cem anos de 

idade, a Freguesia, para além patrocinar a parte de animação do almoço, com a 

actuação do Grupo de Fados, de Mondim de Basto, vai oferecer um quadro com 

uma salva, no valor de cento e noventa euros, mais IVA. ------------------------------------- 

- O executivo decidiu apoiar a ornamentação dos andores dos lugares das 

Freguesia, destinando cento e cinquenta euros para cada um, perfazendo um total 

de seiscentos euros, a destacar o de Campos, Vilar de Viando, Pedra Vedra e o 

andor de S. Cristóvão de Mondim de Basto. ------------------------------------------------------ 

- O Senhor António Carvalho solicitou duzentos metros de tubo preto, para o 

rego existente na poça de “Valveite”, em Vilar de Viando, tendo um orçamento 

aproximado de quatrocentos euros, tendo o executivo e por unanimidade cedido ao 

pedido efectuado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Francisco Ramos, residente no Lugar da Bouça, efectuou um 

pedido para a cedência de treze manilhas, para serem colocadas num rego público.  

Discutido o assunto, foi esclarecido nesta reunião que o muro de suporte junto 

ao dito rego, alui com as águas, em virtude de obras realizadas na propriedade 

particular deste, situação essa que seu azo à destruição do dito rêgo, razão pela 

qual, e por unanimidade o executivo decidiu não ceder as ditas manilhas.--------------- 

- Finalmente, os regantes da “Poça do Monte”, de Pedra Vedra, solicitaram 

mais vinte e cinco metros de tubo, uma vez que os cento e cinquenta metros já 

anteriormente cedidos pela freguesia, não chegaram para os trabalhos efectuados, 

tendo o executivo e por unanimidade concordado em ceder ao ora solicitado.---------- 

 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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) 

 

 


