Ata nº. Sete
Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, reuniu o executivo da
junta de freguesia, na sua sede, estando presentes os senhores Fernando Araújo,
Presidente, João Paulo Fernandes, Secretário, Maria Helena Rodrigues, Tesoureira, e
o vogal Nuno Morais, o vogal Antero Antunes faltou, justificando a sua falta.
Aberta a reunião, o secretário procedeu à leitura da ata da reunião anterior.
Ponto um- Informações do Sr. Presidente sobre obras executadas:
Limpeza de valeta na rua do Majoilo, nos Moinhos, com retroescavadora da Câmara
Municipal;
Reparação de valeta na R. Clemente Carvalho na Pereira;
Limpeza de linha de água entre a Rua Arménio Simões e a rua Padre Américo;
Limpeza e abate de árvores na zona envolvente à mina da fonte dos Amores;
Limpeza do caminho pedonal entre o Carvalhal e o Carapinhal;
Proteção civil;
Recolha de monos.
Ponto Dois -correspondência recebida:
Correio Eletrónico:
Agrupamento de escolas de Miranda do Corvo:
Convite para a visita do Sr. secretário de estado.
Novos fitados curso de enfermagem – Débora Matias
Pedido de apoio para carro da queima das fitas.
Aguarda deliberação.
Confraria da Cabra Velha:
Convite para capítulo.
Pedido de apoio para realização do capítulo;
Foi deliberado atribuir um apoio no valor de cento e cinquenta euros.
Segurança social:
Convocatória para reunião do NLI.
Grupo Desportivo Preirense:
Pedido de apoio para realização de caminhada;
Foi deliberado atribuir um subsídio no valor de cinquenta euros.

Ponto três – Correspondência Enviada:
Município de Miranda do Corvo:
Ofício nº 20 – Apoio logístico para as marchas populares.
Ofício nº 21 – pedido de colocação de luminária.
Imprensa:
Sem registo.
Ponto quatro – Outras deliberações:
Foi aprovada a adenda ao contrato interadministrativo de delegação de competências
do Município de Miranda do Corvo à Freguesia de Miranda do Corvo.
Aprovar a declaração de responsabilidade de conformidade na prestação de contas.
Aprovar a execução anual do plano plurianual de investimentos.
Aprovar o resumo de tesouraria relativa ao ano de dois mil e dezassete.
Aprovar a prestação de contas relativa ao ano financeiro de dois mil e dezassete.
Após consulta de varias entidades, foi deliberado adquirir quinhentas fitas/porta chaves,
com gravação, à empresa Publiseg, valor de 58 cêntimos por unidade mais o valor do
IVA.
Foi deliberado manter os subsídios de apoio às marchas populares: quinhentos euros
por marcha “sénior” e quatrocentos por marcha “infantil”.
Foi deliberado contratar uma banda ou artista para animar a noite do desfile das marchas populares. A contratação será por negociação direta.

Em todas as deliberações onde não esteja registado expressamente o contrário, entendem-se estas, como tomadas por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual vai ser lavrada a
presente ata que, depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os presentes.

