
 
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA FREGUESIA DE MONDIM DE BASTO 

21 DE DEZEMBRO DE 2007 
Ao vigésimo primeiro dia do mês de Dezembro do ano de 2007, pelas vinte e uma hora e trinta 
minutos, na sede da Freguesia de Mondim de Basto, reuniu a Assembleia de Freguesia com a 
presença dos seguintes membros: O Presidente da Assembleia, Fernando Ilídio de Castro; 
Primeiro Secretário, Bernardino Luis Cunha Alegre; o Segundo Secretário, Carlos Duarte 
Carvalho e os seguintes membros, Lúcio Borges Rodrigues, José Gonçalves Tapado, Luis 
Manuel Coutinho, Miguel Ferreira Borges e Carlos Borges da Silva. Faltaram à sessão os 
seguintes membros: Manuel Mário Pereira.---------------------------------------------------------------------- 
Ordem de Trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
1.0 – Período antes da ordem do dia---------------------------------------------------------------------------- 
1.1 – Aprovação da acta da reunião realizada em 28 de Setembro de 2007---------------------------- 
1.2 – Intervenção dos membros da Assembleia---------------------------------------------------------------- 
2.0 – Ordem do dia---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1 – Apreciação e aprovação da 2ª revisão do orçamento de 2007-------------------------------------- 
2.2 – Apreciação e aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2008  
3.0 – Apreciação das actividades do executivo------------------------------------------------------------- 
4.0 – Intervenção do público--------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1.0 – Período antes da ordem do dia – O Presidente da Assembleia deu início à sessão 
e de seguida fez a leitura da convocatória da Assembleia Ordinária. ------------------------------------ 
Ponto 1.1 – Aprovação da acta de 28 de Setembro de 2007 – Tomou a palavra o membro José 
Tapado a dizer que no Ponto 1.3 da acta, que não afirmou que se fosse no seu mandato a 
conclusão do Centro Paroquial já estaria pronta. Aceite esta observação e rectificada acta esta 
foi colocada à votação, sendo aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------- 
Ponto 1.2 – Intervenção dos membros da freguesia – Não havendo intervenções, passou-se 
ao ponto seguinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 2.0 – Ordem do dia - O Presidente da Assembleia deu início a ordem do dia----------------  
Ponto 2.1 – Apreciação e aprovação da 2ª Revisão ao Orçamento de 2007. Tomou a palavra o 
presidente do executivo informando que a revisão surgiu da receita proveniente do IMI, que 
não estava prevista no orçamento para o ano de 2007. Colocada a votação foi aprovado por 
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.2 –  Aprovação e apreciação das Grandes Opções do Plano para o ano de 2008. 
Tomou a palavra o Sr. José Tapado questionando se as aquisições não podem ser 
comparticipadas e se já foi elaborada alguma candidatura para o QREN. O presidente do 
executivo respondeu que o novo quadro comunitário ainda não esta aberto. O membro José 
Tapado, perguntou aonde ficava o caminho da Quelha de Montão, o que é que faltava para 
liquidar os caminhos e que no seu mandato candidatou-se a dois projectos. O presidente do 
executivo voltou a responder que no QREN ainda não se sabe quais vão ser os moldes para 
poder apresentar candidaturas, portanto estamos atentos e teremos que aguardar pelas novas 
directrizes. Quanto ao caminho faltam cerca de 57 mil euros para liquidar até 2009, conforme 
acordo com a empresa Higino e Pinheiro, Lda. Tomou novamente a palavra o sr. José Tapado 
dizendo que no seu mandato fez mais caminhos e restaurou a capela de Pedra Vedra. 
Respondeu o presidente do executivo informando que até a data já asfaltou quatro caminho e 
fez alguns acessos para habitações nomeadamente para pessoas idosas com deficiências e 
que tem feito diariamente vários tipos de manutenções em cerca de 39 caminhos e finalizando 
que cada executivo tem as suas opções de planos. Referiu o sr. José Tapado que não quer 
desprestigiar o actual executivo mas sim, exigir que faça mais obras com ou sem projectos 
comunitários. O presidente da freguesia respondeu que as pavimentações de grande 
envergadura devem ser assumidas pela autarquia, cabendo a freguesia realizar pequenas 
obras e uma melhor prestação diária aos habitantes. Tomou a palavra o membro Miguel 
Borges dizendo que se fosse presidente profissional apostava mais nos jovens e na educação 
porque um presidente profissional tem que ser mais exigente e não vejo grande ambição neste 
orçamento para 2008 relativamente ao de 2007. Não me agrada os constantes ataques ao 
executivo camarário. O confronto é o pior método. As verbas nas transferências baixaram para 
77 mil euros a aquisição de bens diminuiu as despesas com o pessoal aumentou e vai realizar 
venda de bens. O apoio as associações baixou. O pagamento das obras da sede da freguesia 



ainda não foram liquidadas. Questionou ainda, que tem dúvidas se com as percentagens se o 
presidente pode exercer a tempo inteiro. Tomou a palavra o presidente dizendo que tem feito 
uma aposta na juventude através das associações e das iniciativa próprias da freguesia, 
iniciativas estas nunca exercida nos mandatos anteriores. Quanto a educação, como já é do 
seu conhecimento, a autarquia cancelou o protocolo para manutenções e apoio as escolas do 
1º ciclo, mas mesmo assim, temos participado e apoiado algumas das iniciativas das escolas. 
Sobre o restante que falta liquidar das obras da sede da Junta, como deve de saber também, 
houve uma derrapagem de cerca de 40 mil euros no orçamento financiado já deixado pelo o 
executivo anterior. A baixa das verbas verifica-se pela diminuição do FEF e nas receitas das 
pedreiras, pelo facto de inicialmente prever que todas as pedreiras iriam celebrar a escritura 
pública no início do ano, o que originaria actualização das rendas. A venda de bens é 
proveniente dos pinheiros.  As despesas com pessoal aumentou mas se fizer uma comparação 
com o as despesas com pessoal mais aquisição de bens do último ano do executivo anterior, 
vai notar que é superior em cerca de 28 mil euros relativo a 2007. O que se verifica que este 
executivo aposta mais numa manutenção diárias e recorrendo menos a contratação de 
serviços por terceiros. O apoio as associações baixaram derivado de algumas no ano anterior 
não terem cumprido na totalidade e parcialmente o seus planos de actividades. Quanto aos 
passeios, é uma situação que está em standby, dado a câmara dizer junto do IEP de ter um 
projecto para os passeios.--------------------------------------------------------------------------------------------     
Ponto 3.0 – Apreciação das actividades do executivo – Tomou a palavra o presidente do 
executivo divulgando as actividades exercida no último trimestre do ano. Apoio Social: apoio na 
construção de telhados e aos idosos acamado e obtido pensões sociais. Admissão do Zé 
Alexandre na APPCC e a integração de duas crianças ciganas na pré-escola; realizou uma 
reunião com a direcção do núcleo local da Cruz Vermelha; atribuiu novamente o cabaz de 
natal; realizou a campanha do Natal Amigo e enviou cartões de natal; forneceu lenha para as 
casas dos pobres. Outras intervenções: Reclamou junto da autarquia o melhoramento do 
passeio do hotel abandonado que foi de imediato reparado e a pedido dos comerciantes, 
pintou-se 4 colunas na frente da sede da freguesia dado estarmos próximo da época natalícia; 
o estado degrado de um equipamento infantil na Zona Verde, que foi retirado após alguma 
insistência; Abriu-se rasgos na ponte sobre o rio Cabril por forma a haver um melhor 
escoamento de água; contestou a notificação judicial avulsa intentada pelo Sr. Francisco 
Ramos; realizou a escritura pública com a firma Sogranitos; procedeu a rematação de pinheiro; 
esteve presente na Assembleia Municipal extraordinária sobre AEIOT, apresentando as nossas 
propostas para uma melhor igualdade para todos; temos vindo dialogar com a Paroquia sobre 
a permuta de terreno no monte da Sr.ª da Piedade para a construção do Centro Paroquial. 
Procedeu-se a colocação de manilhas no caminho do Vale em Vilar de Viando; Assumimos o 
compromisso com o Centro de Saúde de Mondim em fazer a manutenção e jardinar o seu 
espaço envolvente. Associativismo e cultura: Preparativos para a exposição Contar, Cantar e 
Pintar Mondim, Visitou o Workshop da Associação Tertúlias Mondinenses, Homenageou o dia 
dos professores com uma mensagem; Realizou a 2ª Edição do Magusto de S. Martinho, enviou 
uma carta de congratulação ao Atleta Mondinense Marco Povoa pela sua conquista numa 
Prova de Orientação em terras Timorenses; Colaborou na elaboração e na organização do 
percurso turístico de Todo-o-terreno para o Mondinfut; Enviou uma mensagem e livros para o 
Gabinete Português de Leitura e para o Real Hospital Português de Recife pela sua 
comemoração de 152 anos ao serviço da comunidade portuguesa em terras brasileiras. 
Escolas: Efectuou uma visita a todas as escolas da freguesia para se inteirar novamente das 
necessidades e também das escolas do município como representante das freguesias no 
conselho Municipal da Educação, elaborando um relatório para apresentar em reunião; 
forneceu material escolar as escolas dado o município não estar a devida e obrigatória 
assitência. Solicitações: Polda das árvores dos Bombeiros Voluntários; cedência do auditório 
para uma reunião do Secretariado da BALADI; cedência do auditório para três formações 
implementadas pelo Núcleo Empresarial de Mondim de Basto (NEMB). Tomou a palavra o 
membro Miguel Borges lembrando ao presidente que no mandato anterior criticou as reformas 
na sede da junta e que agora diz que tem que melhor as condições no espaço do auditório. 
Deveria de fazer um levantamento do património cultural e religioso e que o site da junta 
deveria de ser mais divulgado. Questionou também se o executivo tem participado em sessões 
de esclarecimento do QREN. Tomou a palavra o secretário do executivo Fernando Silva, 
informando com detalhes sobre o evento cultural que irá ser realizado no dia 19 de Abril. 
Tomou a palavra o membro Luis Coutinho informando que o novo quadro comunitário ainda 
não está aberto e que durante o ano de 2008 será para apresentar candidaturas.-------------------  



Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta.  
 
O Presidente da Assembleia de Freguesia 
 
Fernando Ilídio Teixeira de Castro 
 
 
O 1º Secretário da Assembleia de Freguesia 
 
Bernardino Luis Cunha Alegre 
 
 
O 2º Secretário da Assembleia de Freguesia 
 
Carlos Duarte Magalhães O. Carvalho 
 
 
 
 
 

 


