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Assembleia de Freguesia de Vinhais
ATA N.º 4 – ANO 2018

PRESIDENTE - Luís Filipe Garcia

SECRETARIOU - Joaquim Domingos Alves

MEMBROS PRESENTES - Nuno Miguel Ramos Veiga
- Francisco Augusto Pinto
- António Luís Gomes Gonçalves
- Nuno Rafael Freitas Fernandes
- Vítor Garcia Luís

MEMBROS AUSENTES - JUSTIFICARAM A RESPETIVA FALTA:
- Carla Sofia Pires Tavares
- Teresinha da Conceição Pires Silva Gomes
HORA DE ABERTURA – Vinte e uma horas do dia vinte e oito de setembro de dois mil e dezoito.

ORDEM DE TRABALHOS:
1. - Período de antes da ordem do dia.
2. - Ordem do dia:
2.1. - Apreciação e votação da ata da reunião anterior
2.2. - Leitura resumida do expediente;
2.3. - Informação escrita do Senhor presidente da Junta;
3. 2ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2018.
4. – Diversos.
5. Período reservado ao público.
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1. Período de antes da ordem do dia:
O Sr. Vítor Luís solicitou que a documentação da convocatória para a assembleia de
junta passe a ser impressa em papel e entregue em mão em vez da via eletrónica (email)
2. Ordem do Dia:
2.1

- Apreciação e votação da ata da reunião anterior.

A ata foi aprovada por unanimidade.
2.2. Leitura resumida do expediente;
Justificação de Falta da reunião de Teresinha Gomes via email.
2.3 - Informação escrita do Senhor presidente da Junta;
“Ex.º Sr. Presidente, Senhores Secretários, restantes Membros da Assembleia de
Freguesia de Vinhais e Público presente, começo por endereçar-vos calorosos cumprimentos na
abertura da presente Assembleia de Freguesia.
Na qualidade de Presidente desta Junta de Freguesia, gostaria de destacar o elevado
volume de trabalhos de limpeza de caminhos rurais/agrícolas/urbanos desenvolvidos por esta
instituição no decurso do último trimestre. Devo destacar que grande parte do orçamento foi
disponibilizado para este fim, sendo que, só no referido trimestre, foram investidos seis mil e
quinhentos euros. Neste particular gostaria de destacar as inúmeras mensagens de
congratulação dos habitantes da freguesia, face à excelência dos trabalhos realizados. Saliento,
ainda, o extraordinário contributo e entrega da Equipa de Cantonagem, da qual, infelizmente
quatro elementos cessaram funções ontem, 27 de setembro de 2018. Esta situação é muito
desagradável, não apenas pela precariedade inerente á vida laboral destes Vinhaenses, como
pela descontinuidade dos trabalhos, sua organização, planeamento e execução continuada e
concertada. Aguardamos resposta a pedido enviado à Câmara Municipal de Vinhais, no sentido
de auxiliar na resolução desta situação, a qual é, neste momento, aquela que mais preocupa
executivo desta Junta de Freguesia.
No âmbito da execução do PAA, saliento o ‘Dia da Juventude – 2018’, considerando esta
Junta de Freguesia que as atividades implementadas se revestiram de elevado sucesso junto da
comunidade local, especialmente junto dos jovens que, de forma entusiástica, participaram no
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evento e congratularam a Junta de Freguesia pela iniciativa, não apenas pela ideia pioneira,
como pela escolha do artista - DJ de renome internacional “Moullinex”. Face ao exposto, em
anos vindouros, deverá ser dada continuidade ao ‘Dia da Juventude’. Neste particular, agradecese o apoio (financeiro e logístico) prestado pela Câmara Municipal de Vinhais na primeira edição
deste evento, devendo também ser referido que a não realização dos “voos na vertical em balão
de ar quente”, teve na sua base questões de segurança, dado não se terem reunido as condições
climatéricas necessárias para este tipo de atividade, agendada para a noite de doze de agosto
último. Esta decisão foi tomada pelos técnicos da empresa contratada para o evento (“Go
Discover Portugal”), a qual teve a concordância total do executivo da Junta de Freguesia, tendo
presente que a segurança é sempre prioridade, ainda que tenham sido veiculados nas redes
sociais publicações e comentários absolutamente deploráveis e infundados. Deve salientar-se,
ainda, que esta Junta de Freguesia poderá agendar esta atividade em nova data, sem qualquer
custo adicional, uma vez que possui crédito (totalidade do valor pago) junto da
supramencionada empresa.
Relativamente ao “ponto de situação”, cumpre-me informar:
A Junta de Freguesia de Vinhais apresenta, nesta data, um saldo positivo de 3.367,32 €;
Continua em curso processo judicial relativo à dívida à empresa Higino & Pinheiro
(pavimentação do “Bairro do Eiró” e “Ribeira” – valor inicial de 28.935, 67 €). Não existem
informações recentes sobre este assunto.
Inicia, no próximo dia 1 de outubro de 2018, funções um beneficiário (Abílio Afonso), no
quadro do programa CEI Património, do IEFP. Destaco, de novo, que estes programas se
revestem de elevada precariedade, mas tornam possível o apoio a Fregueses desempregados,
dotando a Junta de Freguesia de recursos humanos a custo reduzido.
Obras realizadas (julho a setembro de 2018):
d.1) Armoniz: Limpeza de caminhos / valetas / manutenção e pintura de bebedouro;
d.2) Ermida: Limpeza de caminhos / valetas / cemitério;
d.3) Moás: Limpeza de caminhos / valetas / cemitério. Colocação de portas e respetivos
forros na igreja de Móas, há muito reivindicadas pelos habitantes, os quais manifestaram
enorme satisfação pela obra e sua qualidade;
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d.4) Rio de Fornos: Limpeza de valetas / caminhos e encostas, também no interior da
aldeia;
- Manutenção do canal de regadio da aldeia;
- Continua a aguarda-se parecer / autorização da APB – Agência Portuguesa do
Ambiente’ e ‘ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas’ para construção de um
“pontão” no lugar de “À Rigueira”, face à necessidade diagnosticada em “trabalho de campo”,
desenvolvido do mês de fevereiro, tendo os habitantes manifestado que esta estrutura há muito
tem vindo ser reivindicada;
d.5) Vinhais: Limpeza de caminhos / valetas;
- Limpeza de Lixo / Entulho no Centro Histórico”;
- Parecer negativo do Ministério da Cultura (Delegação de Património) para
implementação de sistema de melhoria no combate a incêndios no centro histórico da vila. Está
em curso um novo pedido de parecer.
- Limpeza, manutenção e pintura do recinto de Santo António – Vinhais, a pedido da
Comissão de Festas. Destaco que no decurso destes trabalhos, foi desenvolvida uma ação de
manutenção da fonte de Santo António, a qual não ocorreu da forma que seria de esperar. Esta
Junta de Freguesia assumiu total responsabilidade pelos erros cometidos, tendo-os solucionado
de imediato.
Face ao exposto, reitero o apelo ao vosso empenho, ao vosso sentido crítico e
construtivo e à consequente participação ativa, na melhoria da qualidade de vida de todos os
Vinhaenses.
Muito obrigado. “

2.4 – Período de intervenções.
Tomou da palavra o Sr. António Luís Gomes Gonçalves questionando sobre o estado da
fonte de Santo António se esta ficou como era antes da intervenção do pessoal da
junta. Frisou ainda que no seu entendimento a equipa de cantonagem tem falta de
acompanhamento por parte do executivo.
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Perguntou o Sr. Vítor Luís qual o estado da situação da equipa de cantonagem se
termina funções ou é para continuar.
Em resposta o Sr. Presidente da Junta assume o erro relativo a intervenção na fonte
mas frisou que foi restituído o estado da fonte em tempo recorde agradecendo a ajuda
de Nuno Veiga que muito contribuiu para a reposição da imagem da fonte,
acrescentando que a intenção inicial era apenas “lavar a cara” remoção de musgos e
limpeza da envolvente.
Quanto á equipa de cantonagem declarou que está em término o programa CEI+ e
aguarda abertura para nova candidatura e acrescenta que esta teve sempre
acompanhamento.
Vai ser integrado através do centro de emprego o Sr. Abílio Augusto residente em
Moas.

3. 2ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2018.
Relativamente a este ponto foi solicitado esclarecimento por parte do Sr. Vítor Luís a razão
da alteração de valores em algumas rubricas como ex. a rubrica dos eventos e também a
dos prémios, condecorações e ofertas.
Foi questionado pelo Luís Gonçalves o motivo de tais reparações atendendo que o
maquinista em conversa previa confirmou que o trator estava em perfeitas condições.
Tomou da palavra o Sr. Presidente da Junta para esclarecer que as alterações ao
orçamento estão relacionadas com a reparação e aquisição de equipamento para a equipa
de cantonagem tendo sido adquiridas duas moto-roçadoras e reparação do trator que
ainda esta a ser reparado por avaria na bomba dos hidráulicos, reparação que ronda os
quatro mil euros mais a reparação dos injetores e destroçador.
A conservação e limpeza de cemitérios e caminhos da freguesia também tiveram reflexo
da alteração das contas sendo reforçada a verba. Quanto aos eventos a festa de São João
este ano, não teve qualquer contribuição do município pelo que as despesas foram
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suportadas pela junta de freguesia, também a inclusão do evento noite Jovem e voos de
balão de ar quente tiveram reforço de verba.
Foi esclarecido ainda que a junta só recebeu metade dos vinte e um mil euros da verba
acordada com a Câmara Municipal.
Posto a votação foi aprovada com cinco votos favoráveis e duas abstenções.

4. Diversos.
O Sr. Vítor Luís usou da palavra para perguntar pelo estado da situação relativo ao
processo em tribunal instaurado pela empresa Higino Pinheiro, frisando que a junta pagar
vai ter que pagar e gostaria de saber se foi tomada alguma atitude relativo ao assunto e se
houve ou não contestação da junta de freguesia. Foi esclarecido pelo Sr. Presidente que a
junta teve o dinheiro para pagar mas foi devolvido ao município pelo anterior executivo e a
Junta de freguesia assumirá as suas responsabilidades no processo.
Tomou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia referindo que se necessário, convocarse-á o advogado Dr. Sacramento para uma próxima assembleia para que o assunto fique
devidamente esclarecido.

5. Período reservado ao público.
Nada a registar.
Não havendo mais nada a tratar, cerca das vinte e uma horas e trinta minutos, foi
encerrada a reunião, pelo senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Luís Filipe Garcia,
da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada nos termos da Lei.
O Presidente
___________________________________________
(Luís Filipe Garcia)
Secretariou
____________________________________________
(Joaquim Domingos Alves)
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