
 

 

 

 
Ata nº. Dezoito 

 
Aos onze dias do mês de setembro 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 os vogais Antero Antunes e Nuno Morais. 
Aberta a reunião, o secretário procedeu à leitura da ata da reunião anterior. 
 
Ponto um- Informações do Sr. Presidente sobre obras executadas:  
Limpeza de arruamentos do Galhardo; 
Colocação de placas de toponímia em Godinhela; 
Reparação de fontanário do Fraldeu; 
Reparação do sistema de rega da horta comunitária; 
Limpeza de estrada agrícola entre os Bujos e o Bairro Novo. 
 
Ponto dois -correspondência recebida: 
Fundação ADFP: 
Estrada de acesso ao templo. 
 
Correio Eletrónico: 
Município de Miranda do Corvo: 
Convite para participação na feira de caça e do mel. 
Edital para afixar – hasta pública de lugares do mercado. 
 
Associação Abútrica: 
Convite para conferencia de imprensa. 
 
Junta de Freguesia de Lamas: 
Convite para festa das vindimas. 
 
Munícipe Paula Lucas: 
Pedido de limpeza de estrada; 

A situação referida encontra-se no concelho de Coimbra. 
 
Clube Atlético Mirandense: 
Convite para apresentação da equipa. 
 
Ponto três – Correspondência Enviada: 
Município de Miranda do Corvo 
Ofício nº 49 – Pedido de contentor. 



 

 

 

 
Ofício nº 51 – Estrada de acesso ao templo. 
Centro de emprego: 
Ofício nº 50 – Envio de termo de aceitação de candidatura. 
Fundação ADFP: 
Ofício nº 52 – Estrada de acesso ao templo. 

 
Imprensa: 
Sem registo. 
 
Ponto quatro – Outras deliberações: 
Foi deliberado aprovar proposta, apresentada pelo sr. Presidente, para a con-
tratação de dois postos de trabalho, por tempo indeterminado. Esta proposta 
surge no âmbito do diploma de regularização de precários do estado. 
Aprovar o procedimento concursal para recrutamento em funções públicas de 
dois funcionários com a categoria de assistentes operacionais. 
 
Foi deliberado solicitar propostas, para contratos interadministrativos, para 
alargamento de troço de estrada na rua da Pedregueira na Pereira. 
 
Em todas as deliberações onde não esteja registado expressamente o contrá-
rio, 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.  

 
 


