JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS
NIPC - 506 750 191

--------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA-----------------------------------------------------------------ATA N. º 2 / 2019-----------------------------------Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, pelas
dezasseis horas, na sede desta Junta e Freguesia, reuniu o Executivo
constituído pelo Presidente – Marco Alexandre Maciel Costa, pelo Secretário –
João Cristiano Rodrigues Cunha e pela Tesoureira – Amália da Conceição
Rodrigues Félix, 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 começou por informar que irá ser distribuído, no decurso da
próxima semana, o Boletim Informativo da Freguesia, número 1 – 2017/2018, o
qual foi totalmente concebido (organização, grafismo, redação) pela Junta de
Freguesia de Vinhais, no sentido de manter a contenção de despesas que tem
vindo a ser posta em prática por esta Junta de Freguesia. ----------------------------Seguidamente, o senhor Presidente informou que continuam a ser desenvolvidos
contactos para a organização da “I Mostra do Folar e Produtos da Terra”, a
realizar no dia vinte de abril de dois mil e dezanove (sábado de Páscoa), na
Praça do Município – Vinhais. Nesse sentido, aguarda-se resposta ao pedido de
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apoio logístico e financeiro, enviado via ofício, à Câmara Municipal de Vinhais.
Ainda neste particular, esta Junta de Freguesia solicitou três orçamentos a
empresas para aluguer de “tenda” / “strands” individuais. ------------------------------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 de vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois euros e um
cêntimo. -----------------------------------------------------------------------------------------------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
referenciadas: ---------------------------------------------------------------------------------------a.1) Pagamento no valor de vinte euros e vinte cêntimos, à empresa ‘Francisco
Jacinto do Rio Matias’, referente a material para ‘Equipa de Cantonagem’.
Fatura/Recibo número L01/734, com entrada número n.º 37. --------------------------a.2) Pagamento no valor de quatrocentos e dois euros e oitenta cêntimos, à
empresa ‘Pietra & Pinto, Lda.’, referente a limpeza de caminhos rurais - Vinhais.
Fatura/Recibo n.º A/192 , com entrada n.º 36. ----------------------------------------------a.3) Pagamento no valor de trinta e dois euros e noventa cêntimos, à empresa
‘Nuno Espirito Santo’, referente a material para ‘Equipa de Cantonagem’.
Fatura/Recibo n.º B/1609, com entrada n.º 32 . --------------------------------------------2

JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS
NIPC - 506 750 191

a.4) Pagamento no de valor de trezentos e sessenta e oito euro e quarenta
cêntimos, à empresa ‘SaidaCasca’, referente aquisição de “Estufa Agrícola”, em
resposta ao pedido do Agrupamento de Escolas D. Afonso III - Vinhais. Fatura
n.º 19/393, com entrada n.º 31. -----------------------------------------------------------------a.5) Pagamento no valor duzentos e cinquenta e quatro euros e quarenta
cêntimos, à empresa ‘Gualter Nascimento Afonso’, referente a limpeza de
caminhos rurais – Ermida e Vinhais. Fatura n.º 711, com entrada n.º 23. -----------a.6) Pagamento no valor duzentos e quarenta e um euros e quinze cêntimos, à
empresa ‘Nuno Casimiro Santarém’, referente a limpeza de caminhos rurais –
Rio de Fornos. Fatura n.º 2018/6, com entrada n.º 25. -----------------------------------b) Proceder à distribuição do Boletim Informativo da Freguesia, número 1 –
2017/2018, via CTT – Estação de Vinhais. --------------------------------------------------c) Enviar ofício/convite ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, para
visita à “I Mostra do Folar e Produtos da Terra”, a realizar no dia vinte de abril de
dois mil e dezanove (sábado de Páscoa), na Praça do Município – Vinhais.-------Ponto quatro – Outros assuntos. ------------------------------------------------------------Finalizando a reunião, o senhor Presidente destacou a continuidade dos
trabalhos de requalificação e limpeza de caminhos rurais, em curso na vila e nas
aldeias da Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata, constituída por quatro páginas, que depois de lida e aprovada, vai
ser assinada pelos presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
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O Presidente
_________________________________
(Marco Alexandre Maciel Costa)

O Secretário
_________________________________
(João Cristiano Rodrigues Cunha)

A Tesoureira
_________________________________
(Amália da Conceição Rodrigues Félix)
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