JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS
NIPC - 506 750 191

--------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA-----------------------------------------------------------------ATA N. º 11 / 2018---------------------------------Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma
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. --------------------------------------------A Junta de Freguesia destacou a continuidade na honradez de compromissos,
no que respeita a trabalhos de limpeza de caminhos na vila e em todas as
aldeias da Freguesia. Ainda neste âmbito, foi destacado que continua a
aguardar-se resposta da Câmara Municipal de Vinhais, relativa ao pedido
efetuado por esta Junta de Freguesia, para cedência de trabalhadores para a
‘Equipa de Cantonagem’. Esta situação continua a prejudicar fortemente o
desenvolvimento de trabalhos, dado esta Junta de Freguesia ter, à data, apenas
um trabalhador ao abrigo de ‘Programa CEI – Património, do Instituto de
Emprego e Formação Profissional. Agrava esta situação o facto do referido
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trabalhador não ser detentor de carta de condução, condicionando as suas
deslocações e, por conseguinte, todo o trabalho a desenvolver. Foi ainda
destacado que o transporte de materiais e, na grande maioria das vezes, do
próprio funcionário, continua a ser desenvolvido na carrinha desta Junta de
Freguesia, pelo senhor Presidente desta Junta de Freguesia. -------------------------Seguidamente, o executivo salientou que foi concluída, junto dos habitantes
residentes, a entrega de “números de polícia” na aldeia de Rio de Fornos. Deve
salientar-se que, pelo facto de algumas das habitações serem sazonais, irá esta
Junta de Freguesia proceder à afixação dos referidos “números de polícia”, logo
que exista possibilidade da ‘Equipa de Cantonagem’, a qual, como
precedentemente referido, se encontra reduzida a um único elemento. -------------Ainda no que concerne a trabalhos de toponímia e “números de polícia”, foi
pedido, via ofício, apoio financeiro à Câmara Municipal de Vinhais para aquisição
dos “números de polícia” a colocar na aldeia de Moás. ----------------------------------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 dezassete mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e quarenta
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
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Senhor Presidente -, foram aprovadas as despesas autorizadas a seguir
referenciadas: ---------------------------------------------------------------------------------------a.1) Pagamento no valor de cento e treze euros, à empresa ‘Autocentral’,
referente a manutenção da carrinha ‘4x4’. Fatura/Recibo número 2661, com
entrada número n.º 363. --------------------------------------------------------------------------a.2) Pagamento no valor de oitocentos e quarenta e oito euros, à empresa ‘Nuno
Casimiro Santarém Fernandes’, referente a serviço de limpeza de caminhos
rurais na Freguesia. Fatura/Recibo n.º 2018/1, com entrada n.º 361. ----------------a.3) Pagamento no valor de duzentos e três euros e quarenta e sete cêntimos, à
empresa ‘Centro-K’, referente a serviços de “Higiene e Segurança no Trabalho”.
Fatura/Recibo n.º 1730013618, com entrada n.º 369. ------------------------------------a.4) Pagamento no valor de cento e cinquenta e nove euros, à empresa ‘André
António Gonçalves’, referente a corte de castanheiro no lugar de “à ribeira”.
Fatura/Recibo n.º 39A, com entrada n.º 354. -----------------------------------------------a.5) Pagamento no valor de cento e onze euros e vinte e cinco cêntimos, à
empresa ‘Matnord’, referente a materiais de desgaste para ‘Equipa de
Cantonagem’. Fatura/Recibo n.º 1567, com entrada n.º 351. --------------------------a.6) Pagamento no valor de vinte e sete euros e oitenta cêntimos, à empresa
‘Matnord’, referente a materiais de desgaste para ‘Equipa de Cantonagem’.
Fatura/Recibo n.º 907, com entrada n.º 352. ------------------------------------------------b) Proceder ao pedido de apoio financeiro, via ofício, à Câmara municipal de
Vinhais’ para aquisição de placas identificativas (toponímia) e respetivos
“números de polícia” a colocar na aldeia de Moás. ----------------------------------------3
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c) Proceder a pedido de esclarecimento, via ofício, referente a ponto de situação
sobre pedido de apoio para ‘Equipa de Cantonagem’, previamente explanado no
primeiro ponto da ordem de trabalhos da presente reunião. ----------------------------d) Prestar o apoio solicitado pelo ‘Clube de Cidadania e Solidariedade’, do
Agrupamento de Escolas D. Afonso III – Vinhais, na organização do “Presépio
Vivo 2018”, nomeadamente: “trajes”; “tochas”, “bidões para aquecimento” e
“apoio logístico”. Destaca-se, ainda, a organização, por parte desta Junta de
Freguesia, da quinta edição do concurso “O Melhor Doce de Natal”. Estas
atividades ocorrerão no dia quinze de dezembro do corrente ano. -------------------e) Proceder à aquisição de ofertas de Natal, para entrega aos alunos da
Educação Pré-Escolar e Primeiro Ciclo do Ensino Básico que estudam na
Freguesia de Vinhais. Em conformidade com o deliberado anteriormente
(outubro do corrente), esta Junta de Freguesia procurou oferecer algo útil, pelo
que serão adquiridas “camisolas polar” à empresa ‘Decathlon Pro’. Esta
deliberação teve como critério de seleção o melhor orçamento apresentado
(relação qualidade/preço – quatro euros e noventa cêntimos por unidade, IVA
incluído). ----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro - Outros assuntos. ------------------------------------------------------------Relativamente ao quarto ponto da ordem de trabalhos, a Junta de Freguesia
iniciou contactos para realização de “Concerto de Ano Novo – 2019”, a
desenvolver no decurso do mês de janeiro de dois mil e dezanove, na igreja do
Seminário de Vinhais. -----------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
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presente ata, constituída por cinco páginas, que depois de lida e aprovada, vai
ser assinada pelos presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente
_________________________________
(Marco Alexandre Maciel Costa)

O Secretário
_________________________________
(João Cristiano Rodrigues Cunha)

A Tesoureira
_________________________________
(Amália da Conceição Rodrigues Félix)
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