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ACTA N.º 3 - 11/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA, REALIZADA NO DIA 02 DE 

NOVEMBRO DE 2021. 

 Aos dois dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas 19:00 horas, no 

edifício sede da Junta de Freguesia de Miranda do Corvo, freguesia e concelho de Miranda do Corvo, 

reuniu o respectivo Executivo sob a presidência de João Paulo Pereira Fernandes, encontrando-se 

presente o Secretário, Mário Sol Verdial Ferreira da Silva, assim como o Tesoureiro, Marco José 

Serra de Sousa, os Vogais, Maria Helena Paiva Carvalho Rodrigues e Nuno Alexandre 

Lourenço Morais e também, como convidado, o Presidente da Assembleia de Freguesia, João 

Pedro Almeida Rodrigues.  

Abertura; 

Verificando-se a existência de quórum, o Presidente declarou aberta a reunião, passando-se de 

imediato à apreciação dos assuntos constantes da ordem de trabalhos que abaixo se transcreve. 

Os documentos de suporte ficam anexos à presente acta e dela fazem parte integrante.  

Os assuntos deliberados na presente reunião, constam da respectiva convocatória. 

ORDEM DE TRABALHOS: 

Ponto 1 – Período Antes da Ordem do Dia; 

Ponto 2 – Leitura e aprovação e assinatura da acta da reunião anterior; 

Ponto 3 – Intervenção do público presente; 

Ponto 4 – Horta Comunitária;  

Ponto 5 – Canídeos e Gatídeos;  

Ponto 6 - Toponímia;  

Ponto 7 – Regulação da Actividade da Junta de Freguesia;  

Ponto 8 – Serviços Bancários;  

Ponto 9 – Actividades sociais;  

Ponto 10 – Informações; 

Após a leitura da Ordem de Trabalhos, passou-se à execução dos pontos previamente 

estabelecidos. 
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Ponto 1 – Período Antes da Ordem do Dia; - O Presidente, começou por alertar, em prole 

do respeito que os colaboradores da Junta de Freguesia são merecedores, para a necessidade imediata 

por parte deste executivo em agendar uma reunião no estaleiro, para lhes apresentar o novo elenco 

executivo desta Junta, bem como os cordiais cumprimentos, tendo para o efeito sido marcada a data 

de 02 de Novembro corrente para a sua concretização. 

Passou de imediato a genericamente referir algumas das actividades desenvolvidas após a 

reunião anterior e no âmbito da mesma, nomeadamente no que respeita à execução e conclusão de 

limpezas urbanas e limpeza e manutenção de algumas linhas de água, relatando ainda alguns dos 

problemas identificados e na sua maioria, resolvidos. 

A saber: 

- Limpeza de arruamentos no Vale do Açor e Vendas da Serra; 

- Limpeza de linhas de água, avenida Padre Américo, rua Arménio Costa Simões e na zona da 

Casa do Gaiato e ainda, incluindo sargetas, nos Moinhos, Bubau e Espinho, bem como de outras 

situações pontuais cuja intervenção imediata se justificava; 

- Limpeza da zona envolvente da Casa do Povo; 

- Recolha de monos. 

Ponto 2 – Leitura, aprovação e assinatura da acta da reunião anterior; - Após leitura do 

texto final da Acta n.º 2-10/2021, referente à reunião ordinária deste executivo, levada a efeito a 

dezoito de Outubro de dois mil e vinte e um, e já previamente aprovada em minuta, foi a mesma, por 

todos, devidamente aprovada e assinada. 

Ponto 3 – Intervenção do público presente; - A inexistência de público/cidadãos na sala, 

determinou a não realização deste espaço destinado à intervenção do mesmo. 

Ponto 4 – Horta Comunitária; - Relativamente à horta comunitária foi decidido, proceder à 

revisão do seu regulamento e divulgar a existência de lotes disponíveis para utilização. 

Ponto 5 – Canídeos e Gatídeos; - Determinou-se também por unanimidade proceder à 

divulgação da necessidade de obtenção de licenças por parte dos proprietários de canídeos ou 

gatídeos, que deverão ser solicitadas na Junta de Freguesia. 

Ponto 6 - Toponímia; - Tendo sido identificada a necessidade de rapidamente normalizar as 

placas de toponímia existentes na freguesia, cuja maioria se encontra degradada e em muitos casos 

inexistente, foi determinado por unanimidade pedir à Câmara Municipal a sua aquisição e 

posteriormente proceder à sua instalação. 

Ponto 7 – Regulação da Actividade da Junta de Freguesia; - No sentido de normalizar e 

regularizar a actividade interna da Junta de Freguesia relativamente a procedimentos, por proposta do 

Presidente, foi por unanimidade determinado proceder á criação de “Normas de Controle Interno”, 

consultando para o efeito a ANAFRE. 
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Ponto 8 – Serviços Bancários; - Por proposta do Presidente foi, por unanimidade 

determinado subscrever-se o fornecimento de um cartão de débito bancário para assim diminuir os 

encargos com as despesas de manutenção de conta. 

Ponto 9 – Actividades sociais; - O Presidente alertou para a necessidade de ponderação 

relativamente às actividades que, nesta época do ano, a Junta de Freguesia patrocina e desenvolve em 

parceria com o Município, O Mercadinho de Natal e o Jantar de Natal, tendo sido decidido que o 

Mercadinho se iria realizar procedendo-se para tal aos contactos necessários, ficando a sua instalação 

ao cuidado de Junta e no que respeita à animação, esta será desenvolvida por grupos não locais 

devido a exigência de protocolo estabelecido com a Câmara Municipal, FEIRAR. 

Relativamente ao Jantar de Natal ficou decidido não se realizar este ano e em alternativa 

proceder à entrega de algumas lembranças. De notar que estas decisões tomadas por unanimidade, 

foram profundamente influenciadas pela situação calamitosa de COVID-19 que vivemos e em prole 

da segurança de todos. 

Ponto 10 – Informações; - O Presidente informou da correspondência entretanto recebida e 

expedida pelos serviços da Junta de Freguesia, a saber: 

Caixa de correio informático “e-mail”. 

- Câmara Municipal de Miranda do Corvo. Castelos e Muralhas e Listagem de Associações; 

- DGAL. remuneração dos eleitos locais; 

- Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Preirense. Plano de Actividades 2022; 

- Rancho Folclórico Tecedeiras dos Moinhos. Plano de Actividades 2022; 

- Marco Raposo – Reclamação, desagrado referente a limpezas; 

- BricoMiranda, Lda. Proposta de preços; 

- Municípios e Freguesias.pt. Dados de acesso; 

- Edicópia, Sociedade de Equipamentos de Escritório, Lda. Proposta de preços para 

impressora multifunções; 

- CityHall, Pedido de reunião de Avaliação de funcionários; 

- Ricardo Ladeira, Falta de valeta e infiltração de água; 

- CENTROZERO - Tecnologias da Informação, Lda. Pedido de agendamento de reunião; 

- FREGAL - Consultoria e Formação. Informação sobre Lei 69/2021, “Altera os termos do 

exercício do mandato a meio tempo dos titulares das juntas de freguesia”; 

- IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude. IP. Pedido de reunião, “cuida-te +”;  

- Paulo Pato, Pedido de substituição de placa de sinalização; 

- Freguesia Digital, site. Alteração de fotografias e orçamento para alteração e pagamento da 

Internet; 

- JML - José Mário Leal. Alteração de telemóveis; 

- IEFP Instituto do Emprego e Formação Profissional. Assinatura de Mapa de funcionários; 

- Cláudio Domingos, Pedido de colocação de manilhas em Espinho; 

- Fundação ADFP. Convite para comemoração do 34.º aniversário e proposta para estágio de 

“Formação em posto de trabalho” para dois elementos na área de operador agrícola. 

https://www.facebook.com/fregalconsultoria/?hc_ref=ARSsiHk6pUWvOpj6YzwYke0M8LnVM65aV3-LSCcQ2wr3lGNyXEq_9-AqFE0oRr3t284&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCEdTb-hMyHjUUBTVAUU3RwXWJTy_N2oFK2cccQsEEhMZksV72ElKwMOGWiUtNZGz5fgWiDULwaXRVJZ_0MP3zZtmBLPnDmnzdFvsm4mWHp46yec__CiSpb1v5UqO4pKv-M55v-UYMO6oYiCKhrApU8YRghEBvFS6LRIf_TgzdEw1PCSECMaLhftekFwqdygP3jUtMPHAnFL5XxdjEj8OrsCtMAM1-GNWfFrA1lboaaaDZ83kMc3AipRzg6_SO5gTpNdgNlprEgXy20NOjvHOHqGQPRAkYtZFGk13qdWNAMv_kBAgBWIg&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/IPDJip/
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Correio, via Postal. 

- Caixa de Crédito Agrícola de Miranda do Corvo. pedido de informação; 

- Cruz Branca - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Lda. Felicitações; 

- Câmara Municipal de Miranda do Corvo. Resposta ao nosso ofício 28/2021; 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo. Convite para 

comemoração do 75.º aniversário. 

O senhor Presidente procedeu ainda á seguinte informação relativa á correspondência 

expedida, via correio informático, “e-mail”: 

Para a Câmara Municipal de Miranda do Corvo. 

- CE 1, Rua Nova, Vale do Açor; 

- CE 2, Tampa de saneamento na Rua Belisário Pimenta; 

- CE 3, Ecopontos em falta; 

- CE 4, Alameda das Moitas, pavimento danificado; 

- CE 5, Sinal de trânsito, alteração de localização;  

- CE 6, Tábuas, pedido de poste de iluminação, ramal/BIP; 

- CE 7, Espinho, rua das Figueirinhas, pedido de colocação de manilha; 

- CE 8, Travessa da Avenida Padre Américo, pavimento degradado; 

- CE 9, Rua Casa do Gaiato, pedido de remoção de viatura abandonada; 

- CE 10, Rua Nova, Vale do Açor, pedido de intervenção; 

- CE 11, Rua Casa do Gaiato, pote de saneamento obstruído; 

- CE 12, Vendas da Serra, pedido de instalação de abrigo em paragem de Transportes 

Públicos; 

- CE 13, Quinta do Viso, pedido de sinalização vertical; 

- CE 14, Moinhos, sistema redutor de velocidade; 

- CE 15, Rua das Eiras, Cadaixo, sistema redutor de velocidade; 

- CE 16, Rua Jogo da Bola, Meãs, sistema redutor de velocidade; 

- CE 17, Rua Nossa Senhora de Livramento, Vale do Açor, pedido de construção de valetas. 

Correspondência entretanto expedida, via Correio Postal. 

- Of. n.º 1, Câmara Municipal de Miranda do Corvo. Pedido de pagamento das facturas 

referentes a obra executada por CASALDA, Lda; 

- Assurance retraite midi-pyrénées, Prova de vida. 

De seguida e por nada mais haver para tratar, o Presidente propôs e colocou à votação, a 

aprovação da presente ata em minuta, para que as decisões nela contidas possam produzir efeitos 

imediatos, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.  
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Por fim cumprimentando e agradecendo a presença dos intervenientes, o Presidente da Junta, 

declarou encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que será distribuída a todos os membros 

do executivo desta Junta de Freguesia, posteriormente lida, aprovada e por todos subscrita. 

Junta de Freguesia de Miranda do Corvo, aos 02 de Novembro de 2021. 

João Paulo Pereira Fernandes   - Presidente _____________________________________ 

Mário Sol Verdial Ferreira da Silva  - Secretário _____________________________________ 

Marco José Serra de Sousa   - Tesoureiro _____________________________________ 

Maria Helena Paiva Carvalho Rodrigues - Vogal  _____________________________________ 

Nuno Alexandre Lourenço Morais  - Vogal  _____________________________________ 

 

 


