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ACTA N.º 4 - 11/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA, REALIZADA NO DIA 16 DE 

NOVEMBRO DE 2021. 

 Aos dezasseis 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, aprovação e assinatura da acta da reunião anterior;  

Ponto 3 – Intervenção do público presente; 

Ponto 4 – Contratos Inter Administrativos; 

Ponto 5 – Informações;  

Ponto 6 – Pessoal;  

Ponto 7 – Deliberações. 

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

Ponto 1 – Período Antes da Ordem do Dia; - - O Presidente deu nota das actividades 
desenvolvidas por esta Junta desde a pretérita reunião de dois de Novembro corrente, a saber: 
Limpeza da zona envolvente do quartel dos Bombeiros Voluntários, limpeza de arruamentos na 
Quinta da Trémoa, Casal Pequeno e Lomba do Faval e ainda o inicio das limpezas na localidade do 
Corvo. 



  

Acta em Minuta n.º 4 - 11/2021 
Reunião de 16/11/2021  

Página 2 de 4 
  

 

Junta de Freguesia de Miranda do Corvo 

R Belizário Pimenta, 79 Bloco 2  
3220-187 Miranda do Corvo 
Tel. 239 532 523               
jfmirancorvo@gmail.com 

  

No âmbito destas acções, o Presidente, propôs que regularmente, aos Sábados se agendasse 
visitas às localidades da Freguesia para contactar de perto os fregueses e com eles identificar e aferir 
das necessidades mais prementes em termos de intervenção desta Junta de Freguesia. 

Informou ainda o seguinte: 

- Proposta de oferta por parte de uma munícipe, D. Manuela Neves, de uma parcela de terreno 
sito na aldeia do Galhardo. 

E, dos pedidos de correcção de estruturas: 

- Alteração da colocação de fontenário, nos Moinhos, para facilitar o acesso a garagem; 

- Reparação de bancos públicos junto da capela das Meãs; 

- Reparação de Valeta, na Rua do Montoiro; 

- Assentamento de uma grelha na Rua Principal, Pereira; 

- Reparação de Valeta no Beco, Corvo. 

Ponto 2 – Leitura, aprovação e assinatura da acta da reunião anterior; - Após leitura do 
texto final da Acta n.º 3 - 11/2021, referente à reunião ordinária deste executivo, levada a efeito a 
dois de Novembro de dois mil e vinte e um, já previamente aprovada em minuta, foi a mesma, por 
todos, devidamente 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 – Contratos Inter Administrativos; - O presidente informou as obras a executar no 
âmbito deste contrato, concluindo-se assim o “orçamento” referente a 2021: 

- Rua do Loureiro em Espinho, base de licitação de 9.802,00€ com IVA incluído e 

- Muro nas Vendas da Serra, base de licitação de 8.586,00 com IVA incluído. 

Ponto 5 – Informações; - O Presidente informou da correspondência entretanto recebida e 
expedida pelos serviços da Junta de Freguesia, a saber: 

Caixa de correio informático “e-mail”, recebido: 

- Eracema Sousa - Limpeza de terreno; 

- Caixa de Crédito Agrícola Mutuo, Afixação de anúncio; 

- Corpo Nacional de Escutas, Mondego Sul, Convite para comemorar o Dia do Núcleo; 

- Escola Básica Integrada, Pereira, Reunião do concelho Eco Escolas; 

- Agrupamento Escolar de Miranda do Corvo, Convite para o hastear da Bandeira; 
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- Jornal Mirante, Pedido de publicidade, rodapé e pedido de patrocínio para publicação de 
parabéns aos 75 anos dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo; 

- Auto Mecânica Alvorgense, Orçamento para aquisição de roçadora, discos de corte e bobine 
fio de corte “nylon”. 

- Reunião com a “City Hall”, formação de colaboradores. 

Caixa de correio informático “e-mail”, enviado: 

 - CE 18 – Câmara Municipal, passeio degradado na Rua de Neufchateau; 

- CE 19 – Câmara Municipal, buraco na Rua de Pai-Viegas na Cruz dos Areais;  

- CE 20 – Câmara Municipal, protecção de estrada danificada no Bubau; 

- CE 21 – Câmara Municipal, pedido de instalação de placas toponímicas na Rua da 
Oliveirinha, Fonte da Nogueira e Travessa da Oliveirinha. 

Correio Postal, remetido: 

 Ofício n.º 2 – Caixa Geral de Depósitos, remessa de cheques caducados, para inutilizar e 
cancelar. 

Ponto 6 – Pessoal; - Foi proposta a esta Junta de Freguesia por parte da ARCIL – Lousã, a 
colocação de dois formandos na área de agricultura, cuja possibilidade de aceitação irá ser alvo de 
melhor ponderação. 

Ponderou-se ainda, por proposta do Presidente, a contratação de um/a colaborador/a. Assim, o 
Presidente, irá obter a melhor informação jurídico processual para que a Junta possa, rapidamente, 
concretizar legalmente a contratação. 

Ponto 7 – Deliberações; - Foram tomadas por unanimidade as seguintes deliberações: 

- Apresentar uma contraproposta ao Jornal Mirante, relativa aos pedidos de publicidade e de 
patrocínio para publicação de parabéns e Boas Festas. 

- Não efectuar qualquer aquisição á Auto Mecânica Alvorgense devido a termos recebido 
melhor proposta de fornecimento. 

- Á empresa Cortez & Filhos Lda., Lousã, adquirir o seguinte material: 1 roçadora “Still” FS 
460 CEM, 10 discos destroçadores e 1 bobine de fio de corte “nylon” com 950 metros; 

- Levar á Inspecção Periódica uma carrinha de caixa aberta, cuja continuidade operacional se 
antevê de enormes dificuldades; 

- Efectuar, através de “flyers” ou outros meios a divulgação das seguintes acções e serviços da 
Junta: Recolha de Monos, Horta Comunitária, Licenciamento de Canídeos e Gatídeos, apoio ao 
preenchimento e informação sobre o IRS e outra documentação. 
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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.  

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 16 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  _____________________________________ 

 

 


