
 

 

 

 
Ata nº. Um 

 

Aos nove dias do mês de janeiro 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 e desobstrução de aqueduto do lavadouro de Lobazes; 

Proteção civil – limpeza de aquedutos; 

Limpeza de arruamentos do Montoiro; 

Manutenção de equipamento e máquinas; 

Recolha de monos. 

 

Ponto Dois -correspondência recebida:  

Munícipe Ricardo Manuel Mendes Baeta: 

Toponímia de Godinhela. 

 

Por correio eletrónico: 

Clube Atlético Mirandense: 

Subsídios – pedido de reforço do apoio dado à coletividade, nomeadamente como 

pagamento de uma das refeições da equipa sénior; 

Foi deliberado pagar um almoço à equipa sénior num restaurante à escolha da Junta 

de Freguesia. 

 

Jorge Vieira: 

Pedido de espaço para venda ambulante; 

Esta competência é responsabilidade do Município. 

 

Ponto três – Correspondência Enviada: 

Município de Miranda do Corvo: 

Ofício nº 1 – Apoio logístico ao carnaval. 

Ofício nº 2 – Assuntos referentes à assembleia de freguesia de 20 de dezembro. 

 

 

Imprensa: 

Sem registo. 

 

 



 

 

 

 

Ponto quatro – Outras deliberações: 

Foi deliberado atribuir o serviço de avaliação do pessoal à empresa freguesias Citty 

Hall, dado que esta apresentou a proposta mais vantajosa. 

Foi deliberado alterar as posições remuneratórias, obrigatórias por lei, dos funcioná-

rios. 

Foi constituída a comissão de avaliação dos funcionários, composta pelo Sr. Presiden-

te, Fernando Araújo, e pelo secretário, Sr. João Paulo Fernandes. 

 

Em todas as deliberações onde não esteja registado expressamente o contrário, en-

tendem-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.  

 

 


