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ACTAS DO EXECUTIVO DA FREGUESIA Nº 7 

 

ACTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE MONDIM DE 

BASTO, REALIZADA A 12/01/2010 

       

 Aos doze dias do mês de Janeiro 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, e por se encontrar presente nas instalações da junta, por 

convite do Senhor Presidente, o executivo reuniu com o legal representante dos 

escuteiros Sr. António Oliveira, o qual deu conhecimento do plano de actividades 

que irão desenvolver durante o ano de 2010, bem como das dificuldades financeiras 

existentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Seguidamente, o Senhor Presidente informou que através de contacto 

telefónico estabelecido com o Presidente do Futsal Mondim, o mesmo demonstrou o 

seu desagrado pela intervenção do Presidente da Freguesia na Assembleia 

Municipal, designadamente quanto ao assunto da discussão do orçamento, tendo o 

mesmo insinuado que o Presidente era contra o apoio concedido pela autarquia à 

associação que representa. --------------------------------------------------------------------------- 

 O Presidente informou-o que a sua intervenção não tinha esse carácter, mas 

sim questionar os critérios que a autarquia adoptou para a atribuição dos subsídios.  

 Após discussão entre ambos, o Presidente do futsal deu sem efeito a reunião 

que se encontrava agendada para o dia de hoje, bem como a reunião também 

agendada para o dia de hoje, mas na qualidade de gerente da empresa Ecoprisma, 

a qual tinha como finalidade apresentar propostas de candidaturas para o Qrenn, 

ficando assim anulada.---------------------------------------------------------------------------------- 

 Após, o Senhor Presidente comunicou que a reunião com o executivo da 

Câmara Municipal, se encontra agendada para o próximo dia 15 de Janeiro de 2010, 

pelas 16:00 horas, tendo como objectivo os assuntos referidos na acta anterior.------- 
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 Ficou decidido pelo executivo, que o evento da matança do porco fica 

agendado para o dia 14 de Fevereiro, em princípio será efectuado no Lugar da 

Serra, dado que a Associação do Grupo de Romeiros da Serra manifestou esse 

interesse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   O executivo decidiu ainda, designar o próximo dia 19 de Janeiro de 2010, 

pelas 17:00 horas, para uma reunião extraordinária, com o objectivo falar sobre os 

subsídios a atribuir as associações, bem como do Calendário de Actividades, 

nomeadamente dos eventos do 25 de Abril e o Contar, Cantar e Pintar Mondim.------- 

 Após, pelo Senhor Tesoureiro, foi demonstrado o seu total desagrado pelo 

trabalho efectuado pelo funcionário da TMN, Sr. Vítor, acrescentando que o mesmo 

foi bastante desagradável em contacto telefónico efectuado com o mesmo, referindo 

que não tem qualquer tipo de confiança no mesmo.--------------------------------------------- 

 O Senhor Presidente comunicou, que uma habitante do lugar de Montão 

queixou-se que está ser prejudicada por uma situação pública, nomeadamente de 

uma conduta de água que está a descarregar nos terrenos dela, causando-lhe 

prejuízos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pelo Senhor Presidente foi referido, que após ir ao local certificar-se da 

situação, constatou que a situação resolve-se colocando cerca de 25 manilhas, com 

a finalidade de desviar as águas para outro local. O Senhor Tesoureiro disse que 

não concorda em arranjar a situação, sendo que só beneficia uma pessoa. Pela 

Senhora Secretária foi dito que concorda com o Senhor Presidente, no sentido da 

freguesia resolver a situação, uma vez que se trata de um problema público.----------- 

 Finalmente, o Senhor Tesoureiro apresentou as contas até ao dia 31 de 

Dezembro de 2009:--------------------------------------------------------------------------------------- 

 Divida a fornecedores, no valor de 80.590,88 euros 

 Saldo em Caixa, no valor de 4.380,28 euros 

 Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual foi 

lavrada a presente acta, que depois de lida, será devidamente assinada por todos. -- 
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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) 

 

 


