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ACTA N.º 5 - 11/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA, REALIZADA NO DIA 29 DE 

NOVEMBRO DE 2021. 

 Aos vinte e nove 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 – Informações sobre correspondência recebida e expedida; 

Ponto 5 – 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 dezasseis de Novembro corrente, a saber: 

Conclusão das limpezas de arruamentos nas aldeias de Corvo, Pinheiro, Bubau e Moinhos. 

Fez ainda o ponto de situação sobre a distribuição de cartazes referentes á realização do 
“Mercadinho”, a levar a efeito no fim de semana de 4 e 5 de Dezembro na nave do Mercado 
Municipal. 

Ponto 2 – Leitura, aprovação e assinatura da acta da reunião anterior; - Após leitura do 
texto final da Acta n.º 4 - 11/2021, referente à reunião ordinária deste executivo, levada a efeito a 
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dezasseis do corrente mês de Novembro e 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 – Informações sobre correspondência recebida e expedida; - O presidente 
informou da correspondência entretanto recebida e expedida pelos serviços da Junta de Freguesia, a 
saber: 

Correio postal, recebido: 

ADFP. Atrair visitantes. Imagem de Miranda; 

Comissão de Melhoramentos Cultural de Cadaixo. Apresentação do elenco directivo e 
remessa do Plano de Actividades para o ano 2022; 

Ministério da Administração Interna. Suspensão do Recenseamento Eleitoral e Composição 
da Comissão de Recenseamento para o território nacional; 

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

 Pedro Soares (Prumo - Mediação de Seguros, Lda.). Seguro de Acidentes de Trabalho, 
redução do custo do valor do prémio; 

DUECEIRA. Convocatória para Assembleia Geral Ordinária e Eleitoral; 

Bento & Bento, Lda. Informação sobre a não participação em concurso de empreitada 
referente à construção de um muro nas Vendas da Serra; 

Sérgio Manuel Gonçalves (Baltazar). Pedido de manilhas; 

Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo. Convite para o Concelho Eco-Escolas; 

Gustavo Pessoa Pinto. Proposta de doação de prédio urbano, situado no lugar do Pinheiro; 

Grupo de Cavaquinhos de Coimbra - Giroflé. Manifestação de disponibilidade para actuação; 

AgroLamas Unipessoal, Lda.. Pedido de esclarecimento; 

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias. Informação sobre Obrigações Declarativas 
por parte do Presidente da Junta e ainda o protocolo “Caringana”, sobre oferta de troca de livros 
usados; 

Mário Coelho, engenheiro. Rua das Eiras em Cadaixo, colocação de Lombas Redutoras de 
Velocidade (LRV); 

Assembleia Municipal de Miranda do Corvo. Edital de Convocatória para reunião de 
assembleia ordinária; 



 

Acta em Minuta n.º 4 - 11/2021 
Reunião de 29/11/2021  

Página 3 de 5 
  

 

Junta de Freguesia de Miranda do Corvo 

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

Câmara Municipal. Resposta ao nosso ofício CE 18. Informação sobre a recolocação de 
calçada no passeio junto ao prédio na Rua de Neufchateau, com responsabilidade do condomínio; 

Câmara Municipal, Resposta a ofício CE 19 - procedimentos de arranjo da Rua de Pai Viegas; 

Câmara Municipal, resposta ao nosso ofício CE 20 – Proteção de estrada no Bubau; 

Freguesias Citty Hall, declaração única de rendimentos; 

Câmara Municipal, contratos interadministrativos, concessão de obra- Vendas da Serra; 

Câmara Municipal, contratos interadministrativos, concessão de obra – Rua loureiro Espinho; 

Câmara Municipal, regimento da assembleia municipal; 

Fabriblocos, acesso à fabriblocos; 

ARCIL, pedido de colaboração CEI+; 

 

Correio postal, remetido: 

 Nada a registar. 

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

CE s/n. - Construção de muros de suporte nas Vendas da Serra, concurso de obra; 

CE s/n. - Pedido de orçamento a empreiteiros referentes a obras em Espinho e Vendas da 
Serra; 

CE 22. - Câmara Municipal. Pedido de apoio em processo concursal; 

CE 23. - Câmara Municipal. Pedido de apoio técnico em imagem e comunicação referente a 
Flyer desdobrável; 

CE 24. - Câmara Municipal. Pedido de máquina corta silvas; 

CE 25. - Câmara Municipal. Pedido de mapas da toponímia; 

CE s/n. - F.A. Cortez & Filhos, Aceitação de orçamento; 

CE s/n. - Câmara Municipal. Substituição de abrigos de passageiros; 

CE 26. - Câmara Municipal. Informação sobre casa em risco de ruina em Cadaixo; 

CE s/n. - Empreiteiros. Procedimento de ajuste directo à firma AJ Ferreira, referente a obra 
nas Venda da Serra; 

CE s/n. – Casalda, Lda. Comunicação do valor do ajuste, relativo a obra nas Vendas da Serra. 
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Ponto 5 – Deliberações; - Foram tomadas as seguintes deliberações: 

- Aceitar a proposta de Pedro Soares (Prumo - Mediação de Seguros, Lda.). referente à 
redução do custo do valor do prémio de Seguro de Acidentes de Trabalho relativo aos nossos 
colaboradores. Aprovado por unanimidade. 

- Adoptar, efectuando as consequentes modificações e adaptações, a Norma de Controle 
Interno. Aprovado por unanimidade. 

- Arte Urbana, promover, patrocinando, a execução de pintura nas escadas da Rua Dr. Rosa 
Falcão, Junto ao Grupo Recreativo Mirandense, no local do antigo jardim da Casa dos Melos, 
embelezando assim, aquele espaço. Aprovado por unanimidade. 

- Mercadinho de Natal, Estabelecida a montagem, do mesmo, no espaço interno do Mercado 
Municipal, nas Quinta e Sexta-feira, 2 e 3 de Dezembro, estando a sua realização agendada para 
Sábado e Domingo, 4 e 5 do mesmo mês, havendo já registo de 67 inscrições. Aprovado por 
unanimidade. 

- Para o mesmo evento, Mercadinho de Natal, ficou também decidido ceder espaço para 
instalação de uma pequena banca onde será promovida a recolha através de doação, de livros que 
posteriormente serão distribuídos por quem deles vier a necessitar, promovendo assim a sua 
reutilização. Aprovado por unanimidade. 

- Protocolo com “DCRFuncional” (DCR). Foi decidido protocolar com esta empresa de 
cuidados de saúde profissionais, directamente no conforto do lar. Protocolo temporário e 
experimental, sem qualquer encargo para a JF de Miranda do Corvo, servido esta, somente de agente 
promotor e intermediário. Aprovado por unanimidade. 

- Adjudicação da obra de muro nas Vendas da Serra à empresa A. J. Ferreira, lda pois esta 
apresentou a proposta mais baixa. Aprovado por unanimidade.  

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 29 de Novembro de 2021. 

João Paulo Pereira Fernandes   - Presidente _____________________________________ 

Mário Sol Verdial Ferreira da Silva  - Secretário _____________________________________ 
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Marco José Serra de Sousa   - Tesoureiro _____________________________________ 

Maria Helena Paiva Carvalho Rodrigues - Vogal  _____________________________________ 

Nuno Alexandre Lourenço Morais  - Vogal  _____________________________________ 


