JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS
NIPC - 506 750 191

--------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA-----------------------------------------------------------------ATA N. º 12 / 2022-----------------------------------Aos cinco dias do mês de Setembro 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, pela 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
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; continuidade da limpeza nas ruas e valetas das aldeias da Freguesia
e da Vila; limpeza de todas as fontes da Freguesia; continuidade da limpeza e
manutenção dos cemitérios das aldeias da Freguesia;--------------------------------------No presente, temos três trabalhadores na “Equipa de Cantonagem”, no âmbito do
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“Programa CEI+”, dois deles cedidos pela Câmara Municipal e um da Junta de
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------De referir, que o caminho de ligação às turbinas, foi já intervencionado, com a
colocação de betão nas zonas mais afetadas. ------------------------------------------------Foi-nos solicitada a cedência da carrinha da Junta de Freguesia para os dias
quatro, cinco e seis de Agosto, para dar apoio ao X Encontro Motard dos Javalis do
Asfalto, no qual esta Junta de Freguesia marcou presença.--------------------Estivemos presentes no passeio de motas no dia sete de Agosto, organizado em
conjunto pelas Juntas de Freguesia de Tuizelo e Santalha.--------------------------------Marcámos presença na inauguração da Praia Fluvial de Soeira.--------------------Estivemos presentes nas comemorações em Honra de Nossa Senhora da
Assunção, quer nas atividades religiosas, quer nas atividades festivas.--------Fomos contatados pela Associação + Vinhais, para a Junta de Freguesia dar apoio
para a festa que se realizou pela referida Associação no dia vinte de Agosto. Foi
deliberado conceder um apoio no valor de cento e cinquenta euros (150,00€).------Referir que, em conjunto com a Câmara Municipal de Vinhais, organizamos as
atividades do dia Internacional da Juventude no dia doze de Agosto.-------------------Estivemos presentes na primeira Festa do Emigrante, que decorreu no Parque
Verde de Artes e Ofícios de Vinhais.-------------------------------------------------------------Salientar, que a Junta de Freguesia de Vinhais, organizou em conjunto com a
Câmara Municipal de Vinhais, com a Federação Portuguesa de Paraquedismo e
com o Para-Clube Nacional “Os Boinas Verdes”, a 23ª Taça de Portugal de
Paraquedismo, modalidade precisão de aterragem. Esta atividade decorreu nos
dias treze e catorze de Agosto no Estádio Municipal de Vinhais.-------------------------Marcámos presença no Festival “Improvável” que decorreu no dia dezanove de
Agosto, no Castelo de Vinhais, tendo o artista “Noble” como convidado.---------------Fomos contatados pela direção do Futebol Clube Vinhais, no sentido da Junta de
Freguesia conceder apoio à aquisição de gasóleo, para as deslocações da equipa
de Futebol Sénior, Veteranos, Modalidades e Formação do Clube. Foi deliberado
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pelo executivo, conceder um apoio para a época desportiva 2022/2023 através do
pagamento de gasóleo até um valor máximo de dois mil euros (2.000,00 €).---------No dia treze de Agosto, fizemos uma arruada com o grupo de Gaiteiros de Zido, na
aldeia de Moás, foi a forma encontrada para assinalar o dia da Festa da aldeia. De
igual forma fizemos na aldeia de Armoniz, no dia vinte e oito de Agosto.--------------Foi deliberado conceder apoio no valor de cento e cinquenta euros (150,00 €), à
Comissão de Festas de Santo António.----------------------------------------------------------Fomos contatados pelo Sr. Luis Gonçalves, no sentido de a Junta de Freguesia
conceder apoio monetário no valor de seiscentos e cinquenta euros (650,00 €)
anuais para deslocações, portagens e scuts (Vinhais/Bragança e Vinhais/Paredes),
de forma a que ele participe nos projetos de desporto em que está a competir. O
executivo deliberou conceder o apoio no valor de seiscentos e cinquenta euros
(650,00 €).-----------------------------------------------------------------------------------------------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 cinquenta e um mil quinhentos e noventa e cinco euros e
cinquenta e seis cêntimos.--------------------------------------------------------------------------Ponto três – “Primeira Alteração Modificativa ao Orçamento de dois mil e
vinte e dois.--------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo procedeu à leitura, análise e discussão da documentação relativa à
“Primeira Alteração Modificativa ao Orçamento de dois mil e vinte e dois”. Desta
leitura e análise, resultou a aprovação, por unanimidade, da referida
documentação, a qual vai ser anexada à presente ata e será submetida à
consideração da Assembleia de Freguesia, para analise e discussão, na sua
próxima reunião.---------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro- Deliberações;
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A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade: ----------------------------------------a) Em conformidade com o 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:-------------------------------------------------------------------------------------------a1) Pagamento de setenta e três euros e oitenta cêntimos, à empresa
“AGBARTEGRÁFICA, UNIP., LDA.”, relativo à aquisição de blocos de mapas
diários, para a secretaria da Junta, fatura nº. 211, com entrada nº. 188.----------------a2) Pagamento no valor de cento e sessenta euros e setenta e quatro cêntimos, à
empresa “ Zona Norte Supermercados”, relativo à aquisição de produtos para os
lanches das crianças do Jardim de Infância, faturas nº.12469165,12469819,
12471083,12470415, com entrada nº. 199.-----------------------------------------------------a3) Pagamento no valor de noventa e quatro euros e cinquenta cêntimos, à
empresa “Pastelaria Yohan”, relativo à aquisição de pão (biju), para os lanches das
crianças do Jardim de Infância, fatura nº. 227200, com entrada nº 200.--------------a4) Pagamento no valor de vinte e nove euros e oitenta e seis cêntimos, à
empresa “Positivo & Genuíno”, relativo à aquisição de produtos para os lanches
das crianças do Jardim de Infância, fatura nº. 107288, com entrada nº. 201.------a5) Pagamento no valor de cinco euros e dezasseis cêntimos, à empresa
“Amanhecer-Manuel Pires & Ana Pires, LDA.”, relativo à aquisição de produtos de
limpeza para a sede da junta, fatura nº. 49056, com entrada nº. 207.------------------a6) Pagamento no valor de cento e oitenta e nove euros, à empresa “Augusto &
Gonçalves”, relativo à aquisição de produtos para os trabalhos a realizar pela
“Equipa de Cantonagem”, faturas nº. 1541, 1545, com entrada nº. 208.----------------a7) Pagamento no valor de duzentos e sessenta e cinco euros e noventa e nove
Cêntimos, à empresa “Casa S. Paulo 2 – Márcia Filipa Veiga dos Inocentes”,
relativo à aquisição de diversos utensílios e artigos de cozinha para utilização no
encontro de Gerações, faturas nº. 0176, 0177, com entrada nº. 212.-----------------a8) Pagamento no valor trezentos e onze euros e sessenta e um cêntimos, à
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empresa “Petrovinhais”, relativo à aquisição de combustíveis para a “Equipa de
Cantonagem”, faturas nº. 203, 232,257, 278, com entrada nº. 215.--------------------a9) Pagamento no valor de seiscentos e quarenta euros e noventa cêntimos, à
empresa “Agrovinhais”, relativo à aquisição de diverso material para os trabalhos a
realizar pela “Equipa de Cantonagem”, fatura nº. 253, com entrada nº 223.---------Ponto cinco - Outros assuntos.---------------------------------------------------------------Finalizando a reunião, o senhor Presidente abordou a solicitação da requerente
Maria de Fátima Barroso Baptista Mendonça, em resposta ao requerido em quatro
de Agosto de dois mil e vinte e dois, com entrada n.º 216. Assim, foi solicitado, na
presente data, a compra de dois lugares, vulgo duas campas, no cemitério de Rio
de Fornos, para jazigo familiar, sendo que um lugar esta já ocupado pelo pai da
requerente. Este executivo deliberou por unanimidade, deferir o pedido da
requerente.----------------------------------------------------------------------------------------------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. --------------------------------------------------------------------------O Presidente
_________________________________
(Sílvio António Costa da Silva)

A Secretária
_________________________________
(Teresinha da Conceição Pires Silva Gomes)

O Tesoureiro
__________________________________
(André Augusto Beato Ferreira)
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