JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS
NIPC - 506 750 191

--------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA-----------------------------------------------------------------ATA N. º 3 / 2018-----------------------------------Aos vinte e nove dias do mês de março 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 - Relatório de Atividades e Conta de Gerência de dois mil e
dezassete; -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco - Primeira Alteração ao Orçamento de dois mil e dezoito; --------Ponto seis - 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 informou que foram desenvolvidas reuniões de preparação
das “Festas de S. João 2018”, com o Agrupamento de Escolas D. Afonso III –
Vinhais e com a Santa Casa de Misericórdia de Vinhais, no sentido de serem
dinamizadas “Marchas de S. João”, envolvendo os alunos destas duas
instituições. -------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, foi destacado o sucesso do jantar/convívio comunitário
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desenvolvido em Moás, envolvendo, também, as aldeias de Armoniz e Ermida.
Este convívio teve na sua base a partilha comunitária de javalis, oferecidos a
esta Junta de Freguesia, pela organização “Montaria dos Alvaredos”. No decurso
do mês de abril, realizar-se-á convívio semelhante, na aldeia de Ermida. ----------Concluindo o presente ponto da ordem de trabalhos, a Junta de Freguesia
agendou para o mês de abril a entrega, “porta a porta”, dos “números de polícia”
na aldeia de Rio de Fornos. ---------------------------------------------------------------------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, duzentos e setenta e seis euros e noventa e
cinco 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
referenciadas: ---------------------------------------------------------------------------------------a.1) Pagamento no valor de trezentos euros, à empresa ‘Autocentral’, referente a
revisão e substituição de pneumáticos da carinha “4X4”. Fatura/Recibo número
2213, com entrada número n.º 84. -------------------------------------------------------------a.2) Pagamento no valor setenta e um euros, à empresa ‘Francisco Jacinto do
Rio Matias’, referente a material de desgaste para ‘Equipa de Cantonagem’.
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Fatura/Recibo n.º 607, com entrada n.º 83. -------------------------------------------------a.3) Pagamento no valor de cento e vinte e um euros e quarenta cêntimos, à
empresa ‘Nuno & Cláudia’, referente a material de escritório’. Fatura/Recibo n.º
182, com entrada n.º 75. -------------------------------------------------------------------------a.4) Pagamento no valor duzentos e dois euros e quarenta cêntimos, à empresa
‘Ciadela – Materiais de Construção’, referente a material de desgaste para
‘Equipa de Cantonagem’. Fatura n.º 1749, com entrada n.º 71. -----------------------a.5) Pagamento no valor de cinquenta euros, à empresa ‘Wang Liangdan’,
referente a vale de compras atribuído no “Concurso Melhor Doce de Natal 2017”.
Fatura n.º 39554, com entrada n.º 69. --------------------------------------------------------a.6) Pagamento no valor quatrocentos e sessenta euros e trinta e oito cêntimos,
à empresa ‘MatNord, referente a material de desgaste para ‘Equipa de
Cantonagem’. Fatura n.º 300, com entrada n.º 61. ----------------------------------------a.7) Pagamento no valor de mil cento e sessenta e nove euros e setenta e cinco
cêntimos, à empresa ‘Agrovinhais’, referente a material de desgaste para ‘Equipa
de Cantonagem’. Faturas n.º 696 a 702, com entrada n.º 60. --------------------------a.8) Pagamento no valor de setenta e cinco euros, à empresa ‘Rita Maria
Gonçalves’, referente a ‘Coroa de Flores’ (velório/funeral). Fatura n.º 800, com
entrada n.º 82. ---------------------------------------------------------------------------------------a.9) Pagamento trezentos e oitenta e oito euros e cinquenta e seis cêntimos, à
empresa ‘Orlando Sacramento Matias’, referente a material de desgaste para
‘Equipa de Cantonagem’. Fatura n.º 3403 , com entrada n.º 56. ----------------------a.10) Pagamento no valor quarenta e um euros e sessenta e cinco cêntimos, à
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empresa ‘Super Talho Pimentel´, referente a bens alimentares para “jantar /
convívio comunitário” organizado em Moás. Fatura n.º 5215 , com entrada n.º 95.
a.11) Pagamento no valor de sessenta e quatro euros e trinta cêntimos, à
empresa ‘Casa S. Paulo 2”, referente a materiais para “jantar / convívio
comunitário” organizado em Moás. Fatura n.º 130 , com entrada n.º 94. ------------a.13) Pagamento no valor centro e trinta e dois euros e cinquenta e cinco
cêntimos, à empresa ‘Supermercado Amanhecer’, referente a bens alimentares
para “jantar / convívio comunitário” organizado em Moás. Fatura n.º 123, com
entrada n.º 97. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro - Relatório de Atividades e Conta de Gerência de dois mil e
dezassete; -------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o executivo desta Junta
de Freguesia procedeu à leitura, análise e discussão do documento, aprovandoo, por unanimidade. O documento foi anexado à presente ata e será submetido à
superior consideração da Assembleia de Freguesia para análise, discussão e
aprovação, na sua próxima reunião. ----------------------------------------------------------Ponto cinco – Primeira Alteração ao Orçamento de dois mil e dezassete; --Relativamente ao quinto ponto da ordem de trabalhos, o executivo desta Junta
de Freguesia procedeu à leitura, análise e discussão do documento, aprovandoo, por unanimidade. O documento foi anexado à presente ata e será submetido à
superior consideração da Assembleia de Freguesia para análise, discussão e
aprovação, na sua próxima reunião. -----------------------------------------------------------
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Ponto seis - Outros assuntos. -------------------------------------------------------------No que concerne ao presente ponto da ordem de trabalhos, a Junta de
Freguesia de Vinhais deu início a trabalhos preparatórios do “Dia da Juventude
da Freguesia”, com possível calendarização para doze de agosto de dois mil e
dezoito. ------------------------------------------------------------------------------------------------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
_________________________________
(Marco Alexandre Maciel Costa)

O Secretário
_________________________________
(João Cristiano Rodrigues Cunha)

A Tesoureira
_________________________________
(Amália da Conceição Rodrigues Félix)
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