
 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE FREGUESIA DE MONDIM DE BASTO 
 

28 DE SETEMBRO DE 2006 

 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de Setembro do ano de 2006, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, na sede de Freguesia de Mondim de Basto, reuniu a Assembleia de Freguesia com a 
presença dos seguintes membros; O Presidente da Assembleia, Fernando Ilídio Teixeira, o 
Primeiro secretário, Bernardino Luís G. C. Alegre, o Segundo Secretário, Carlos Borges da 
Silva em substituição, e os restantes membros, Lúcio Borges Rodrigues, Luís Manuel Coutinho, 
Rui Miguel, registando-se a falta dos membros José Gonçalves Tapado e Carlos Duarte 
Carvalho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ordem de Trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1.0: Período antes da ordem do dia;---------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1.1: Intervenção dos membros da assembleia;-------------------------------------------------------- 
Ponto 2.0: leitura e aprovação da acta da reunião de 30 de Junho 2006;------------------------------- 
Ponto 3.0: Discussão e aprovação da 2ª revisão do orçamento e grandes opções do plano 
para 2006;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4.0: Informação do executivo;------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 5.0: Outros assuntos de interesse para a freguesia;------------------------------------------------- 
Ponto 6.0: Intervenção do público;--------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de dar início aos trabalhos, o Presidente da Assembleia convidou o membro Carlos 
Borges da Silva para a mesa para substituir o secretário Carlos Duarte Carvalho que se 
encontrava ausente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1.0 - O Presidente deu início a sessão após a leitura da convocatória da Assembleia 
Ordinária.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 1.1 – Foi dada a palavra ao membro Miguel Borges que questionou o executivo sobre os 
custos das pavimentações realizadas no lugar de Pedra Vedra, Campos e no Mogo e a forma 
de pagamento acordada com o empreiteiro.--------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Freguesia respondeu ao membro Miguel Borges que esta solicitação teria de 
ser apresentada por escrito.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tomou a palavra o Secretário senhor Fernando Silva alegando que esta resposta já foi dada 
em reunião anterior mas, relembra novamente que a forma de pagamento será faseada ao 
longo do mandato, relativamente aos valores, como não tem em mente os valores em causa, 
prefere prestar a informação posteriormente.-------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.0 – Foi dispensada a leitura da acta por todos os membros da assembleia. Colocada a 
votação, foi aprovada por seis votos a favor e uma abstenção do membro Manuel Pereira do 
Partido Social-democrata, por não ter estado presente na reunião em causa.------------------------- 
Ponto 3.0 – Foi dada a palavra ao membro Miguel Borges, que mostrou preocupação com o 
orçamento. Questionou se o novo Plasma foi adquirido com verbas próprias ou se foi pago pela 
companhia de seguros, derivado ao assalto ocorrido na sede de freguesia. Referiu também que 
não compreendia o aumento das Despesas de Representação e as horas extras. E questionou 
a transferência da rubrica das associações sem fins lucrativos para reforço das rubricas que 
foram alteradas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
O Presidente da Freguesia respondeu que este aumento deve-se ao facto de ter assumido  
funções a tempo inteiro, valor esse, que prescindia para não aumentar ainda mais os custos, 
mas tal não é possível por lei. Quanto às horas extraordinárias, esta rubrica teve que ser criada 
devido aos pagamentos que foram efectuados a funcionária administrativa da freguesia pelo 
serviço prestado  nos actos eleitorais.-----------------------------------------------------------------------------  
 Referiu que o plasma será pago pela companhia de seguros e quanto a transferência da verba 
para reforços, foi retirada da rubrica em causa visto algumas associações não terem cumprido 
na íntegra ou na totalidade os planos de actividades apresentados no início do ano.---------------- 
 



Colocada a votação, a segunda revisão do orçamento e grandes opções do plano foi aprovada 
com quatro votos a favor, três do PS, Lúcio Borges, Luís Cunha e Fernando Teixeira e um do 
PP, Carlos Borges, duas abstenções do PSD, Luís Coutinho e Manuel Pereira e um contra do 
PSD, Miguel Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 4.0 – Tomou a palavra o Presidente do executivo informando que a Freguesia participou 
na Feira da Terra. Efectuou uma visita a  todos os regadios que beneficiaram de manilhas e só 
um grupo de regantes do rego de Valveite ainda não fizeram a colocação das mesmas, ficando 
avisados que caso não procedam à colocação das mesmas, a freguesia irá recolher as 
manilhas e ficarão excluídos de quaisquer outros apoios. Informou que foi realizada uma 
grande intervenção de limpeza, colocação de baldes de lixos e a sua recolha nas zonas 
balneares do rio Cabril e Tâmega. Neste último, foi criado um parque de jogos de praia, para as 
modalidades de Futebol, Volei e Spiriball, que teve uma grande adesão de jovens e crianças.  
A freguesia promoveu um fórum sobre o Associativismo e duas exposições de pinturas no 
auditório da sede. Apoiou-se a idas dos jovens ao Torneio de Futebol de crianças em Espanha.  
Procedeu à celebração dos novos contratos de ocupação de espaço com a Firma Granibasto, 
Lda. e Alfredo da Costa Pires, como também as escrituras públicas de exploração de pedreiras 
com as Firmas Granibasto, Lda e Maciel Brizida, Lda. Desencadeou um plano de pagamentos 
das rendas para as firmas Sogranitos, Lda., Marigranitos, Lda. e Artur Magalhães, visto estas 
firmas encontrarem-se em falta no cumprimento dessas rendas. Apoiou e promoveu o Pré-
Open de Parapente organizado pelo Clube local e, enquadrado nesta actividade,  esta 
freguesia realizou a 1ª Edição do “Mondim em Acção”, que envolveu todas as associações que 
puderam prestar o seu apoio com demonstrações das suas actividades. Realçou o sucesso 
desta iniciativa e deixou em aberto a realização da 2ª edição. Por iniciativa desta Freguesia, 
concretizaram-se duas actuações no Parque de Campismo com os Grupos de Cavaquinhos de 
Pedra Vedra e o Rancho Folclórico de V. de Viando, iniciativa essa, que mereceu o elogio dos 
campistas e o agradecimento por escrito do Presidente da Federação Portuguesa de 
Campismo e Montanhismo, e agendou-se uma reunião com os directores onde foram 
discutidas formas de parcerias. Nesta reunião foram planeadas algumas iniciativas, ficando já 
marcado a comemoração do dia de S. Martinho. Foi encerrado o processo com o Sr. Marinho 
na questão do esclarecimento da posse de um terreno no lugar de Montão com uma área de 
1.236 m2, tendo o Sr. Marinho apresentado o título de posse. Informou do assalto que a 
freguesia foi alvo e dos danos causados. Foi realizada uma intervenção no caminho do 
Pombal, que serve o Sr. António “Guicho”. A Freguesia procedeu a uma reunião com o sr. João 
Jales, proprietário do terreno junto as margens do rio Tâmega, que sofreu uma intervenção, 
concretizada num parque de jogos de praia, tendo-lhe manifestado interesse na aquisição do 
mesmo, para aí executar um projecto com maior relevância. Houve também uma reunião com 
o Presidente da Associação Comercial e industrial de Vila Real, ao qual esta demonstrou a sua 
preocupação com o estado em que se encontra o comércio local por forma a dinamizar estes 
sectores. O Presidente da ACIVR, achou positiva a vontade demonstrada pela freguesia e 
agendou-se uma reunião em Mondim de Basto para o dia 16 de Outubro com os comerciantes 
e empresários locais, com o objectivo de  encontrar um representante mais activo, visto, o 
actual só ter o compromisso de receber as cotas. Informou também que o projecto de 
reabilitação da Sr.ª da Piedade ainda não foi analisado pelo IFADAP. Esta Freguesia foi 
informada das más condições que se encontra uma família a viver no lugar de Vilar de Viando 
e de uma criança que necessita de ser transportada par a Pré-escola. Foram visitados as duas 
famílias e transmitiu-se às entidades competentes a tomada de  diligências, ficando já resolvido 
a segunda situação. Esta freguesia prestou  apoio ao Gabinete Florestal Municipal numa 

intervenção no combate aos incêndio com os seus funcionários numa limpeza de uma área junto a 
um aglomerado de casas no lugar da Sr.ª da Piedade, solicitado pelo mesmo Gabinete. 
Relativamente à intervenção que a E.P. – Estradas de Portugal, efectuou na Ponte sobre o rio 
Cabril e no trecho em frente à Casa do Lago, foram enviados  ofícios a esta entidade a 
comunicar-lhe que os trabalhos realizados neste locais não resultaram, verificando-se as 
mesmas anomalias. Portanto, ficaram de comunicar aos engenheiros responsáveis esta 
reclamação. O Presidente, como representante do Conselho Municipal da Educação, convocou 



uma reunião com todos os Presidentes de Freguesia para inteirar-se de algumas questões 
relacionadas com o novo ano escolar, das obras relacionadas com o encerramento de algumas 
escolas, do transportes dos alunos para as escolas de acolhimento e as refeições. O 
presidente informou que  questionou na Assembleia Municipal de 30 de Junho, a concretização  
da proposta apresentada da constituição da  Comissão de Lixo /Resíduos. O Presidente da 
Freguesia esclareceu a posição que este executivo tomou no apoio as Festas do Concelho, 
relatando que recebeu um ofício da Comissão de Festas solicitando um apoio financeiro para 
os Andores e suportar as cestas de merendas dos romeiros. Esta freguesia respondeu através 
de um ofício que o apoio aos andores competia a paróquia e trataria deste assunto 
directamente com a paróquia. No que concerne às cesta de merendas, a proposta apresentada 
pela freguesia não mereceu aceitação da comissão de festas, por isso não obteve qualquer 
apoio. Por último, o Presidente comunicou que estabeleceu contacto pessoal com o Presidente 
da Federação de Natação do Norte de Portugal, na Barragem da Queimadela em Fafe, onde 
decorria uma das Provas do Campeonato de Beach Pólo no sentido realizar  uma destas 
provas em Mondim de Basto, tendo como objectivo dinamizar  a zona balnear do rio Tâmega e 
incrementar a prática desta modalidade em Mondim de Basto. A freguesia recebeu a visita do 
Presidente e do corpo técnico da Federação para avaliarem o local proposto para a realização 
da prova, que oferece as condições necessárias.--------------------------------------------------------------  
Tomou a palavra o membro Luís Coutinho a solicitar informação sobre o montante atribuído 
pelo executivo no apoio  à Comissão de Festas.--------------------------------------------------------------- 
Foi informado que o apoio financeiro atribuído se cifrou em € 600,00.----------------------------------- 
Ponto 5.0 – Comungando a preocupação da freguesia sobre as questões relativas ao 
ambiente, o membro Luís Coutinho, propôs ao executivo que utilizasse o papel reciclado e que 
esta sugestão também fosse seguida pela Assembleia Municipal.----------------------------------------  
Por não haver mais nada a tratar, foi encerrada a sessão às vinte e três horas e quinze 
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 

  

 

 


