JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS
NIPC - 506 750 191

--------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA-----------------------------------------------------------------ATA N. º 7 / 2022-----------------------------------Aos quatro dias do mês de Abril 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
“Programa CEI+”, dois deles cedidos pela Câmara Municipal e um da Junta de
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------De destacar, o excelente trabalho que o “caterpillar” realizou na nossa Freguesia,
na melhoria dos caminhos e dos corta - fogos. Um agradecimento à Câmara
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Municipal por nos ter cedido a máquina durante mais de dois meses.-----------------De referir, que tanto no Parque Infantil da Rua de São Francisco, como na praia
fluvial e parque de merendas na entrada de Rio de Fornos, as obras continuam a
decorrer a um ritmo bastante grande, estando já numa fase bastante adiantada.---De destacar, que o Executivo da Junta de Freguesia, deliberou mandar fazer duas
mesas com dois bancos cada uma, um bebedouro e uma churrasqueira para o
Parque de Merendas de Rio de Fornos.---------------------------------------------------------Foi enviado um oficio à Câmara Municipal de Vinhais a solicitar a cedência de
duzentos metros de tubo corrugado, trinta comportas e sessenta aros, para
melhoramento do regadio da aldeia de Moás.-------------------------------------------------De destacar, que o Executivo da Junta de Freguesia esteve reunido com o Dr.
Francisco Sacramento e com a Dra. Patrícia Canteiro, os quais tinham sido
contatados pelo Advogado que representa a Empresa “Higino Pinheiro e Irmão,
S.A., sendo que, após nos aconselharmos com o nosso advogado, chegámos a
acordo relativo à divida que existia nesta Junta de Freguesia, desde o ano de dois
mil e quinze. Ficou acordado pagar a divida em três prestações no valor de
10.643,55 € (dez mil seiscentos e quarenta e três euros e cinquenta e cinco
cêntimos), cada uma, com data a combinar entre as partes. Desta forma, foram
perdoados parte dos juros vencidos, em relação aos juros vincendos a Empresa
“Higino Pinheiro e Irmão, Lda. prescindiu deles. Consideramos que esta foi a
melhor forma de resolver o assunto, limpando desta forma o bom nome desta
Junta de Freguesia, evitando assim, os transtornos resultantes das idas a Tribunal.
Temos total garantia da parte da Câmara Municipal de Vinhais, que esse valor vai
ser transferido para a conta da Junta de Freguesia para saldar a dívida.--------------Foi deliberado pelo Executivo da Junta de Freguesia, fazer uma pista para motas,
quads e bicicletas de BTT, junto ao Bairro dos Cabeços, num terreno
supostamente baldio, entretanto já apareceram duas pessoas a dizer que parte
daqueles terrenos são deles, o caso está entregue à Dra. Patrícia Canteiro dos
Serviços Jurídicos da Câmara Municipal de Vinhais, para constatar a veracidade
dos factos.-----------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, organizar juntamente com a Câmara Municipal de Vinhais, a
realização de um Mercado na Praça do Município nos dias quinze e dezasseis de
Abril, denominado “Mercado da Páscoa”, destinando-se à venda do Tradicional
Folar, Fumeiro e Artesanato. No dia dezasseis à noite, vai haver animação musical
no Pavilhão Multiusos a partir das vinte e duas horas. Este certame tem como
principal objetivo, dinamizar e promover os produtos da nossa terra e o comércio
local.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Fomos contatados pela responsável do Pré – Escolar, no sentido de a Junta de
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Freguesia oferecer amêndoas e ovos da Páscoa aos alunos, foi deliberado fazer
essa oferta às quarenta e quatro crianças que frequentam o ensino Pré - Escolar.-De referir, que procedemos ao arranjo/construção de um muro que caiu em Rio de
Fornos, que tinha sido construído no início do ano de dois mil e vinte e um.----------De destacar, que no dia dezassete de Março, a Junta de Freguesia de Vinhais,
esteve presente na reunião com a Sra. Diretora Regional de Agricultura e Pescas
do Norte, relacionada com a situação de seca extrema que está a assolar todo o
país. No mesmo dia, estivemos presentes na sessão de Informação, sobre a vespa
das galhas do castanheiro, promovida pela DGAV e que incluiu a divulgação dos
resultados da luta biológica a nível nacional.---------------------------------------------------De referir, que o trator da Junta de Freguesia teve uma avaria no motor e nos
hidráulicos, tendo sido deliberado proceder ao seu arranjo, estando neste
momento na oficina à espera de peças para ser arranjado.--------------------------------De destacar, que a Campanha de Recolha de Bens Essenciais, Denominada
“Ucrânia – Vamos Ajudar”, que decorreu entre os dias cinco e doze de Março de
dois mil e vinte e dois, foi um sucesso, um agradecimento especial a todas as
pessoas que contribuíram para esta causa.----------------------------------------------------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 três mil trezentos e sessenta euros e oitenta
e oito cêntimos.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto três – Deliberações; -----------------------------------------------------------------------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:-------------------------------------------------------------------------------------------a.1) Pagamento no valor de trinta e três euros e quarenta e oito cêntimos, à
empresa “PAN XIUJIAN”, referente a despesas efetuadas com o desfile de
Carnaval, fatura nº781, com entrada n.º 61. -----------------------------------------------a.2) Pagamento no valor de noventa e nove euros e noventa cêntimos, à empresa
“Farmácia Albuquerque”, referente à aquisição de produtos de primeiros socorros
para envio à Ucrânia, fatura nº 785417, com entrada n.º 66.------------------------------a.3) Pagamento no valor de cento e cinquenta euros, à empresa “Grupo Cultural e
Recreativo de Santiago”, referente à atuação no Desfile de Carnaval, fatura nº17,
com entrada nº 67.--------------------------------------------------------------------------------3

a.4) Pagamento no valor de cento e oitenta e nove euros e quarenta e dois
cêntimos, à empresa “Ajudef- Apoio e Trabalho Para Deficientes, Lda.”, referente a
Aquisição de papel fotocópia, fatura nº 261 com entrada nº 69.----------------------a.5) Pagamento no valor de vinte e cinco euros e vinte e seis cêntimos, à empresa
“Zona Norte Supermercados”, referente a material de limpeza para a sede da junta,
fatura nº 12464265, com entrada nº 70.------------------------------------------------------a.6) Pagamento no valor de setenta e dois euros e cinquenta e sete cêntimos, à
empresa “Petrovinhais”, referente à aquisição de combustíveis para a “Equipa de
Cantonagem”, fatura nº 310, com entrada nº 72.----------------------------------------------a.7) Pagamento no valor de cento e dezoito euros e noventa e oito cêntimos, à
empresa “Supermercados Coviran”, referente à aquisição de produtos para os
lanches do Jardim de Infância, faturas nº519, 536, 559 e 590 , com entrada nº 73.--a.8) Pagamento no valor oitenta euros e sessenta cêntimos à empresa “Pastelaria
Yohan”, referente à aquisição de pão para os lanches do Jardim de Infância, fatura
nº 221030, com entrada nº 74----------------------------------------------------------------------a.9) Pagamento no valor de cinquenta e três euros e cinquenta e dois cêntimos, à
empresa “Positivo & Genuíno”, referente à aquisição de produtos para os lanches
do Jardim de Infância, faturas nº56734 e 95131, com entrada nº 75.-------------------a.10) Pagamento no valor de cento e trinta euros, à empresa “Augusto &
Gonçalves, Lda.”, referente a aquisição de produtos para a manutenção de ervas
daninhas nos cemitérios da freguesia, com entrada nº 76.---------------------------------a.11) Pagamento no valor de mil quinhentos e sessenta euros e quarenta e cinco
cêntimos, à empresa “Bricantel”, referente à aquisição de material necessário para
a colocação das placas de toponímia e números de polícia nas aldeias de Armoniz
e Ermida, fatura nº 79122/1094, com entrada nº 79.-----------------------------------------a.12) Pagamento no valor de vinte e quatro euros e um cêntimo, à empresa
“Positivo & Genuíno”, referente à aquisição de material a junta, fatura nº. 96441,
com entrada nº 81.--------------------------------------------------------------------------------a.13) Pagamento no valor de vinte e quatro euros e cinquenta cêntimos, à empresa
“Augusto & Gonçalves, Lda.”, referente à aquisição de material para a “Equipa de
Cantonagem”, fatura nº. 1509, com entrada nº 82.-------------------------------------------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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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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