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ACTA N.º 7 - 12/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA, REALIZADA NO DIA 27 DE 

DEZEMBRO DE 2021. 

 Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro 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 ultima reunião, a saber: 
Conclusão da limpeza das bermas de estrada, nos seguintes locais, Lapinhas, nos Moinhos e 

Urbanização da Cova da Ponte. 
Manutenção dos fontanários sitos no Largo do Poço e Carvalhinho em Espinho e também na 

Chapinha, Montoiro, Pai Viegas e o de Vale Salgueiro, este com a Colaboração dos Bombeiros 
Voluntários de Miranda do Corvo. 

Neste período, esta junta, procedeu ainda a uma acção de recolha de monos. 
 
 
Ponto 2 – Leitura, aprovação e assinatura da acta da reunião anterior; - Após leitura do 

texto final da Acta n.º 5 - 11/2021, referente à reunião ordinária deste executivo, levada a efeito a 
vinte e nove do mês de Novembro e, por ter sido constactada a existência de algumas faltas de 
informação, não plasmadas na mesma, foi por todos decido proceder á sua aprovação na próxima 
reunião deste executivo. 



 

Acta n.º 7 - 11/2021 
Reunião de 27/12/2021  

Página 2 de 3 
  

 

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   

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: Nada a registar.  
Correio electrónico, recebido via “e-Mail”: 
Ana Rita Rodrigues. Pedido de apoio geriátrico, DCRFuncional. 
Dora Cardoso. Informação sobre apoio geriátrico, DCRFuncional. 
Olga Agostinho. Oferta de disponibilidade para voluntariado. Foi aprovado aceitar o voluntariado 
retribuindo com o pagamento de subsídio de alimentação. 
ARCIL, Lousã. Dados para execução de protocolo relativo a contratos de inserção. 
David Cardoso. Resposta relativa a apoio da DCRFuncional. 
Cruz Branca - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. Contrato de prestação de serviços, 
actualização de 6%. 
GES Autarquia - Software para Gestão de Juntas de Freguesia. Correcção do logotipo da JF. 
ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias. Convite para Congresso Nacional, dias 11, 12 e 13 
de Fevereiro 2022. 
ACOP geral - Associação de Consumidores de Portugal. Projecto, Promover a Cidadania. 
Mário Mata e os Amigos do Zeca. Proposta de actuação. 
CityHall – freguesias. Reunião de Órgãos Autárquicos. 
CMMC – Município. Questão sobre participação na sessão de esclarecimento “Cycling’xisto”. 
Helena Prata. Remessa de imagem para Flyer relativo à recolha de monos. 
Correio postal, remetido: 
 Nada a registar. 
Correio electrónico, remetido via “e-Mail”: 

CE s/n. – DCRFuncional, apoio geriátrico, remessa de informação sobre inscritos 
Of CE 37 – Pedido de Auditório. 
CE s/n. – Resposta à ARCIL sobre elementos constantes do Protocolo. 
CE s/n. – GES Autarquia - Software para Gestão de Juntas de Freguesia. Remessa de dados a 

introduzir no site da JF. 
CE s/n. – Lousã Têxtil. Pedido de contacto. 
CE s/n. – Jornal Público, notícia na imprensa. Internet em Miranda do Corvo, para inglês ver. 
Ponto 5 – Deliberações; - Foram tomadas as seguintes deliberações: 

- Estruturas publicitárias da campanha eleitoral, Autárquica 2021. Pedido de devolução das 
mesmas por parte da empresa instaladora. Deliberada a sua devolução mediante pagamento de 
caução no valor de €300,00, ficando delegada no presidente a capacidade de negociação de 
compensação alternativa. Aprovado por unanimidade. 

- Aprovar a atribuição de subsídio à AH dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, 
relativo a despesas de custeamento de lanche, ofertado às entidades, participantes, colaboradores, 
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quando da inauguração de Mercadinho de Natal, por parte deste executivo. Aprovado por 
unanimidade, com a declaração verbal de impedimento por parte do eleito, Mário Sol Verdial 
Ferreira da Silva, alegando conflito de interesses. 

- Deliberar, com ponderação dos elementos disponíveis relativos às condições de proposta, 
sobre a aquisição de motoserra “Oleo-mac” à empresa F.A. Cortez & Filhos, Lda, no valor de 
€262,85+IVA (13%).  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 27 de Dezembro 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  _____________________________________ 


