JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS

NIPC - 506 750 191

--------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA-----------------------------------------------------------------ATA N. º 4 / 2022-----------------------------------Aos três dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois, pelas vinte e uma horas, na sede desta Junta de
Freguesia, reuniu o Executivo constituído pelo Presidente – Sílvio António Costa da Silva, pelo Secretária –
Teresinha da Conceição Pires Silva Gomes e pelo Tesoureiro – André Augusto Beato Ferreira, para dar
cumprimento à seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------Ponto um – Período antes
da ordem do dia; ---------------------------------------------Ponto dois – Análise da situação; -------------------------------------------------------Ponto três – Deliberações; -----------------------------------------------------------------Ponto quatro –
Outros assuntos.--------------------------------------------------------Aberta a reunião, pelo senhor Presidente, deu-se
início à ordem de trabalhos. ------Ponto um – Período antes da ordem do dia. -----------------------------------------------O senhor Presidente, deu início à ordem de trabalhos, salientando que, apesar das novas contingências
impostas pela pandemia “COVID-19”, esta Junta de Freguesia continua a desenvolver os trabalhos previstos,

nomeadamente ao nível da ‘Equipa de Cantonagem’. No presente, destacam-se: limpeza de caminhos rurais em
toda a Freguesia, alguns deles estavam completamente intransitáveis; continuidade da limpeza nas ruas e
valetas das aldeias da freguesia e da vila; continuidade da limpeza e manutenção dos cemitérios das aldeias da
Freguesia; ------------------------ Foi solicitado junto da Câmara Municipal, o levantamento levado a cabo pelos

serviços competentes da autarquia, da Toponímia/números de polícia, das aldeias de Ermida e Armoniz, tendo
sido já pedido orçamento à empresa ” BRICANTEL”, estando já prevista a sua colocação no início do ano de
2022.----------------------------Com as ofertas que fizemos tanto ao Pré- Escolar, ao 1ºCiclo do Ensino Básico e a
outras Instituições da Freguesia, nomeadamente, Santa Casa da Misericórdia de Vinhais, Unidade de Cuidados
Continuados, Bombeiros Voluntários, Cruz Vermelha, Centro de Saúde e GNR, tenho a certeza que
contribuímos para que as crianças e alguns adultos da nossa Freguesia tivessem um Natal mais feliz e mais
alegre. O feedback que nos tem chegado, tem sido extremamente positivo e motivador.------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi deliberado pelo Executivo fazer uma pequena oferta de
Natal, a todos os membros desta Junta de Freguesia, Executivo, Assembleia e “Equipa de Cantonagem”.-------------------------------------------------------------------------------------------De referir e também muito importante, todas as
ofertas que a Junta de Freguesia fez, foram adquiridas no Comércio Local, sendo esta uma forma de dinamizar
o Comércio da nossa Freguesia e do nosso Concelho.----------------------------------------- A candidatura no âmbito
do programa CEI+, para incorporarmos na Junta de Freguesia um novo trabalhador, foi já aprovada.----------------------------------------------De destacar que, estando nós na Quadra Natalícia, foi deliberado pelo Executivo, colocar
iluminação Natalícia na entrada de todas as aldeias da Freguesia, Armoniz, Ermida, Moás e Rio de Fornos,
contribuindo desta forma, para que tenham também eles, um Natal mais alegre e Feliz.----------------------------------------------------O Executivo da Junta de Freguesia, decidiu presentear as gentes de Rio de Fornos, com uma
alvorada no dia 18 de Janeiro, com o “Grupo de Gaiteiros de Zido”. Esta foi a forma encontrada para
comemorar o dia da Padroeira,” Nossa Senhora da Expectação”, mais conhecida como “Senhora do Ó”,
cumprindo desta maneira um dos objetivos propostos. De referir que esta alvorada, vai ser realizada em todas

as Aldeias da Freguesia no dia da comemoração dos seus Santos Padroeiros.----------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto dois – Análise da situação; -------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia analisou
a conta corrente existente na agência de Vinhais da Caixa Geral de Depósitos. No presente momento, a conta
apresenta um saldo contabilístico no valor de quarenta e sete mil e oitenta e um euros e três cêntimos.-Ponto
três – Deliberações; -----------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia deliberou, por
unanimidade: ----------------------------------------- a) Em conformidade como disposto no ponto 1, do Artigo 17.º da
Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro - Delegação de competências da Junta de Freguesia no Senhor Presidente -,
foram aprovadas as despesas autorizadas a seguir discriminadas:-------------------------------------------------------------------------------------------a.1) Pagamento no valor de vinte e sete euros e noventa cêntimos, à empresa “CASA
NOVO MUNDO”, referente a material de vestuário para a “Equipa de Cantonagem”, fatura nº12021T/1, com
entrada n.º 322. -------------------------------------a.2) Pagamento no valor de cento e vinte e seis euros e trinta e
nove cêntimos, à empresa “SOCOCOL – SOCIEDADE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS, LDA.”, referente a
combustíveis para a ‘Equipa de Cantonagem’, fatura nº CMB2/203, com entrada n.º 323. ---------------------------------------------------------------------------- a.3) Pagamento no valor de vinte e dois euros e setenta cêntimos, à
empresa ‘Positivo e Genuíno”, referente a Material para a Sede da Junta de Freguesia, fatura nº19T3/85714,
com entrada nº 321.------------------------------------------------------ a.4) Pagamento no valor de cento e vinte e um
euros e cinquenta cêntimos, à empresa ‘Augusto e Gonçalves”, referente a Material para a ‘Equipa de
Cantonagem’, fatura nº CRT/1477, com entrada nº 308 e fatura nº CRT/1474, com entrada nº 308.----------------------------------------------------------------------------------a.5) Pagamento no valor de duzentos e quatro euros e dezoito cêntimos, à empresa ‘Kuantic Season”, referente
a sacos em TNT para os presentes das crianças, fatura nº FTK/185, com entrada nº 325.-------------------------------

------------- a.6) Pagamento no valor de vinte e um euros e noventa e seis cêntimos, à

empresa ‘Zona Norte Supermercados”, referente a consumíveis de limpeza para a Sede da Junta de Freguesia,
fatura nº T000/12456814, com entrada nº 320.-------- a.7) Pagamento no valor de trinta e oito euros e vinte e
quatro cêntimos, à empresa “Positivo e Genuíno”, referente a material para os presentes das crianças, fatura
nº 19T3/86298, com entrada nº 327.--------------------------------------- a.8) Pagamento no valor de quarenta e três
euros e quinze cêntimos, à empresa ‘CTT Contacto, S.A.”, referente à distribuição dos postais de Boas Festas
pela Freguesia, fatura nº CTC2021FR881009202/3, com entrada nº 329.------------------- a.9) Pagamento no
valor de cento e quarenta e oito euros e setenta e um cêntimos, à empresa “Positivo e Genuíno”, referente a
compras da Pré-Escola, fatura nº 19T3/82464, com entrada nº 331, fatura nº 19T3/83279, com entrada nº 331,
fatura nº 19T3/81908, com entrada nº 331, fatura nº 19T3/84656, com entrada nº 331 e fatura nº 19T3/83601,
com entrada nº 331.------------------------------------------ a.10) Pagamento no valor de setenta e oito euros, à
empresa “Pastelaria Yohan”, referente a pão para a Pré-Escola, fatura nº CRT/215674, com entrada nº 332.----a.11) Pagamento no valor de sessenta e dois euros e cinquenta e três cêntimos, à empresa “Amanhecer”,
referente a compras da Pré-Escola, fatura nº 202B/43918 e fatura nº 202C/137, com entrada nº 333.----------------------------------------------------- a.12) Pagamento no valor de oitente e nove euros e vinte e quatro cêntimos, à
empresa “Supermercados Coviran”, referente a compras da Pré-Escola, fatura nº 1717/2021F03 e fatura nº 13/
2021F02/137, com entrada nº 334.------------------------- a.13) Pagamento no valor de duzentos e cinco euros e
oitenta e um cêntimos, à empresa “Adega Cooperativa do Rabaçal, CRL.”, referente à oferta de Natal feita à
“Equipa de Cantonagem”, Executivo e Assembleia da Junta, fatura nº B/179, com entrada nº 337.----------------------------------------------------------------------------------------- a.14) Pagamento no valor de cento e dezanove euros e
sessenta cêntimos, à empresa “Positivo e Genuíno”, referente a Equipamentos de Proteção Individual para

oferta às instituições da Freguesia, fatura nº 19T3/86877, com entrada nº 338.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

a.15) Pagamento no valor de sessenta e sete euros e noventa e seis cêntimos, à empresa “Amanhecer”, refere
nte à oferta de Natal feita ao Centro de Saúde de Vinhais, fatura nº 202C/140, com entrada nº 339.------------------------------------------- a.16) Pagamento no valor de setecentos e vinte euros e trinta e sete cêntimos, à empresa
“Francisco Silva e CA., LDA.”, referente a bens alimentares oferecidos às Instituições da Freguesia, fatura nº
2021A/426, com entrada nº 343.------------------- a.17) Pagamento no valor de cento e vinte euros e cinco
cêntimos, à empresa “Nuno e Cláudia, Lda.”, referente a material de escritório e referente à Festa de Halloween,
fatura nº 21/1603, fatura nº 21/1594, com entrada nº 341.------------------Ponto quatro – Outros assuntos.---------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar,
deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, constituída por cinco páginas, que depois de
lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes. ---------------------------------------------------------------------------
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