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Junta de Freguesia de Mirandela

Reunião Ordinária de 18 de janeiro de 2022

Reunião da Junta de Freguesia de Mirandela

Data da Reunião: 18/01/2022

Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

PRESENÇAS:

Vogal: Ana Paula Cortinhas Chaves Vale Das Neves

Vogal: EMA DE JESUS VEIGA VAZ PEREIRA

Presidente: Luís Carlos De Fontoura Soares

Secretário: LÉNIA DE JESUS REMONDES

Tesoureiro: Víctor Manuel Fernandes Pratas

FALTAS:

-------------------

Início de Reunião: Dezoito horas 

Encerramento: Vinte horas

Resumo Diário da Tesouraria: 79.999,49 €

Obs: Não foi possível a realização de reuniões anteriores (em datas previstas) por elementos do

executivo em confinamento
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Reunião Ordinária de 18 de janeiro de 2022

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:

Não foi apresentada qualquer intervenção escrita ou verbal referente aos membros do Executivo;

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

1.    Informação do Presidente;

2.    Pedido de apoio da coletividade Associação de Estudantes ESACT – IPB; 

3.    Concurso montras de Natal 2021; 

4.    Apoios sociais; 

5.    Outros assuntos de interesse para a Freguesia; 

(01) PONTO UM DA ORDEM DO DIA:

Informação do Presidente:

1. Novo sistema informático: Entrou em funcionamento, dia 1 de janeiro de 2022, o novo sistema

informático, que permite que todos os processos sejam tramitados de forma eletrónica.

2. Contratos de Emprego Inserção: O Contrato Emprego-Inserção tem como objetivo promover a melhoria

das competências socioprofissionais dos desempregados, aproximando-os o mais possível ao mercado de

trabalho, neste contexto, teve inicio dia 3 de janeiro um novo contrato.  

3. Obras: Reiniciaram as obras de pavimentação da Rua do Castelo Velho, em Mirandela, relativamente à 3ª

fase da adjudicação realizada pela Junta de Freguesia de Mirandela. Esta obra conta com o apoio do

Município de Mirandela e está orçamentada no valor de € 29.817,80.

4. Situação Financeira: Considere-se que a estabilidade de recursos, no ano de 2022, encontra-se estável.

Foi ainda informado o executivo sobre as transferências, por duodécimos da Direção-Geral das

Autarquias Locais (DGAL), no que diz respeito ao Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), conforme

orçamento apresentado para 2022.

5.  Resumo Diário da Tesouraria: € 79.999,49. 

O Executivo tomou conhecimento

(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:

Pedido de apoio da coletividade Associação de Estudantes ESACT – IPB: 

A Associação de Estudantes da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela

(EsACT/IPB), solicitou pedido de apoio no valor de € 1 000, 00, reportando-se ao evento intitulado de “Receção ao

Caloiro 2021/2022), já realizado.     

Tendo em consideração o pedido extemporâneo da Associação de Estudantes da Escola Superior de

Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela (EsACT/IPB), em relação à realização do evento, sendo um

evento que a Junta de Freguesia de Mirandela não teve conhecimento da sua realização, considerando ainda que
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é um evento realizado no ano económico de 2021 e o pedido de apoio surge posteriormente, foi deliberado pelo

executivo não apoiar a Associação de Estudantes da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de

Mirandela (EsACT/IPB), relativamente ao solicitado.

Deliberação 01/2022: Apoio indeferido por unanimidade.

(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:

Concurso montras de Natal 2021:

A Junta de Freguesia dinamiza, pelo quarto ano consecutivo, o concurso “Montras de Natal”. Sendo que este é

dirigido aos comerciantes da freguesia de Mirandela, em nome individual ou coletivo, em funcionamento e com

montras visíveis ao público. Com a decoração de montras alusiva ao Natal, imprimindo um colorido e um

ambiente especiais às nossas ruas, esta ação teve como principal objetivo estimular e dinamizar o comércio

tradicional numa altura em que muitos estabelecimentos foram fortemente penalizados pela pandemia de

COVID-19. Tendo em consideração o Regulamento, a avaliação das montras foram efetuadas através de “gostos”

na página do Facebook da Junta de Freguesia e a avaliação de um júri, tendo em consideração os critérios pré

estabelecidos. Ora, tendo em consideração a avaliação executada, os resultados finais foram os seguintes:

1.º lugar - Afonso Maria 

 2.º lugar - Padaria Seramota 

 3.º lugar - Atelier Óptico 

 4.º lugar - Mercado do Zé 

 5.º lugar - Farmácia Bragança 

 6.º lugar - Óticas Paço 

 7.º lugar - Celfi Modas 

 8.º lugar - Trendy Fashion House 

 9.º lugar - Essência Perfumaria 

 10.º lugar - Eclodir

Aos vencedores serão atribuídos prémios monetários estabelecidos em regulamento. 

O Executivo tomou conhecimento

(04) PONTO QUATRO DA ORDEM DO DIA:

Apoios sociais:

Tendo em consideração os apoios sociais que a junta de freguesia atribui, foi proposto que os requerentes

fundamentem o pedido de apoio, apresentando documentos que comprovem a insuficiência dos rendimentos do

agregado familiar. A análise dos processos e a decisão de deferir ou indeferir é da responsabilidade do elemento

do executivo responsável pelo pelouro da “ação social”.  

Deliberação 02/2022: deferido por unanimidade
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(05) PONTO CINCO DA ORDEM DO DIA: 

Outros assuntos de interesse para a freguesia: 

1. Fardamento para assistentes operacionais: Tendo em consideração que, as fardas de trabalho são mais

que um equipamento de proteção e que têm várias funções, tais como: 

a)    A correta identificação dos funcionários; 

b)    A criação de um ambiente de coesão e pertença entre os elementos da equipa; 

c)    O estabelecimento de um laço de compromisso entre a equipa de trabalho e a empresa; 

d)    Um melhor desempenho e brio profissional dos trabalhadores pela execução das suas tarefas; 

e)    A transmissão do profissionalismo dos trabalhadores perante os colegas e/ou público em geral. 

Assim e tendo em consideração as épocas do ano, considera-se necessário que o fardamento de trabalho seja

adequado à época do ano. Nestes termos, foi proposto que se inicia-se o procedimento de consulta ao mercado,

para fardamento de trabalho, bem como de três carrinhos de rua, para limpeza urbana.   

                               Deliberação 03/2022 O Executivo aprovou por unanimidade 

2. Eclodir - Associação Para O Desenvolvimento E Inovação, associação sem fins lucrativos, neste momento

prestam apoio a bebés, crianças e famílias que se encontrem numa situação de desfavorecimento, através da

recolha e entrega de qualquer tipo de donativo, mas principalmente bens alimentares, produtos de higiene,

roupas e outros bens de primeira necessidade para estas famílias. Nestes termos, foi ainda proposto pelo

Presidente da Junta a atribuição de € 175, 00 (cento e setenta e cinco euros), pelo apoio que tem desenvolvido na

área social. 

                               Deliberação 04/2022 O Executivo aprovou por unanimidade 

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Executivo declarou encerrada a reunião pelas Vinte

horas. 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.

Mirandela, 18 de janeiro de 2022

O Executivo,

_____________________________________________

(Luís Carlos De Fontoura Soares)
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_____________________________________________

(LÉNIA DE JESUS REMONDES)
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