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ACTAS DO EXECUTIVO DA FREGUESIA Nº 9/2010 

 

ACTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE MONDIM DE BASTO, 

REALIZADA A 02/02/2010 

       

 Aos dois dias do mês de Fevereiro 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 no decorrer das reuniões agendadas com as associações, com o 

objectivo da atribuição dos subsídios referentes ao ano de 2010, encontravam-se presentes o 

Senhor Fernando Ramada Silva e a Senhora Cátia Sofia Ramada Oliveira, ambos na qualidade de 

representantes da Associação do Grupo Cultural e Recreativo de Santa Luzia, os quais 

apresentaram o plano de actividades, bem como as dificuldades existentes, nomeadamente que 

estão condicionados à nível de transporte, uma vez que estão a recusar convites de outros 

ranchos, acrescentando as dificuldades financeiras, referindo que este ano estão a pensar em 

não realizar a festa de Santa Luzia, sendo que tal evento já carece de uma verba elevada.----------- 

 Após, o Senhor Presidente deu conhecimento aos restantes membros do executivo do 

seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Encontra-se agendada para o próximo dia 09 de Fevereiro de 2010, pelas 17:00 horas 

uma reunião com a Comissão Fabriqueira da Freguesia de Mondim;------------------------------------- 

 - Da participação do Senhor Presidente nas reuniões que se realizaram, no dia 28 de 

Janeiro na Câmara Municipal de Amarante e no dia 29 de Janeiro da CCDR do Norte, tendo como 

objectivo o assunto referente à Albufeira (Barragem) de Fridão;------------------------------------------ 

 - Convite para um jantar do Mondinense Futebol Clube, que irá realizar-se no dia 05 de 

Fevereiro, a partir das 08:00 horas;------------------------------------------------------------------------------ 

 - O Presidente da freguesia fez uma visita ao Baldio de Carrazedo, com o Presidente do 

Conselho Directivo dos Baldios de Vilar de Ferreiros, tendo este apresentado a sua proposta 

referente à divisão dos baldios, tendo o Senhor Presidente ficado de se deslocar novamente ao 

local com um habitante de Carrazedo, Senhor Mário Queirós, a fim de este dar a sua opinião 

sobre a proposta efectuada.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Ficou decidido pelo executivo tomar-se uma posição sobre o assunto da Albufeira de 

Fridão na próxima reunião que se encontra designada para o próximo dia 09 de Fevereiro.-------- 

 Ficou ainda deliberado pelo executivo não se publicar qualquer tipo de evento nos 

blogues, nomeadamente no “O Chato” e o “Casa do Eiró”.---------------------------------------------------- 

 O executivo decidiu também, designar o dia 18 do corrente mês, para a realização de 

uma reunião, tendo como único objectivo a atribuição dos subsídios às Associação, bem como os 

critérios que se irão tomar em conta.----------------------------------------------------------------------------- 

 Após, pelo senhor Tesoureiro foi dito que fez duas deslocações ao IEFP, com o intuito de 

averiguar o motivo do atraso de verbas relacionadas com o GIP. A Drª Ondina Nunes esclareceu 

que as facturas teriam de ter tratamento adequado ao projecto.------------------------------------------- 

 Neste momento, pelo Senhor Presidente da Freguesia foi referido que durante esta 

semana tem uma reunião com o Drº Joaquim de Oliveira, no Arco de Baúlhe, para se inteirar 

melhor do assunto em causa.------------------------------------------------------------------------------------- 

 De seguida, o Senhor Tesoureiro apresentou a posição da tesouraria referente ao 

mês de Janeiro de dois e dez.----------------------------------------------------------------------------- 

 - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo---------------------------------------------------------- 

 Receitas __________ 4.029,90 euros-------------------------------------------------------------- 

 Despesas __________ 2.713,35 euros------------------------------------------------------------- 

 Saldo real __________ 1.316,55 euros------------------------------------------------------------ 

 - Caixa Geral de Depósitos--------------------------------------------------------------------- 

 Receitas __________ 25.352,29 euros------------------------------------------------------------ 

 Despesas __________ 15.536,84 euros----------------------------------------------------------- 

 Saldo real __________ 9.815,45 euros------------------------------------------------------------ 

 Saldo Contabilístico __________11.313,97 euros.---------------------------------------------- 

 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) 
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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) 

 

 


