JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS
NIPC - 506 750 191

--------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA-----------------------------------------------------------------ATA N. º 5 / 2022-----------------------------------Aos sete dias do mês de Fevereiro 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 âmbito do “Programa CEI+”, temos uma candidatura aprovada pelo IEFP,

sendo que, iniciou funções um trabalhador para a “Equipa de Cantonagem”, no dia
sete de Fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------De destacar, que foi adiada a Audiência de Discussão e Julgamento da dívida da
Junta de Freguesia à Empresa “Higino Pinheiro e Irmão, S.A.” dívida existente
desde o ano de dois mil e quinze. Dívida contraída, pelo então, executivo da Junta
de Freguesia (2013/2017).--------------------------------------------------------------------------Foi deliberado pelo Executivo, adjudicar à empresa ” BRICANTEL”, pelo valor de
mil quinhentos e sessenta euros e quarenta e cinco cêntimos a
Toponímia/números de polícia, das aldeias de Ermida e Armoniz, estando prevista
a sua colocação logo que nos seja entregue.--------------------------------------------------Foi solicitada por parte da “Meseta Ibérica”, uma reunião on-line, na qual estive
presente no dia vinte de Janeiro pelas dezasseis horas, onde me foi apresentado o
“Projeto Meseta Ibérica”, e onde foi proposto à Junta de Freguesia de Vinhais, um
Protocolo de Colaboração, de forma a promover o património da Freguesia e
incentivar os turistas a visitar e explorar a nossa freguesia.--------------------------------A Junta de Freguesia de Vinhais, juntamente com a Câmara Municipal de Vinhais
e os Javalis do Asfalto, colocaram um marco da Estrada Nacional 103, no km 230,
na rotunda Junto ao Centro de Saúde. No dia onze de Janeiro, foi colado o
primeiro autocolante no marco. Sendo este um local de atração, não só para os
motociclistas, como para todas as pessoas que nos visitam, estamos convictos que
é o primeiro de muitos.-------------------------------------------------------------------------------De destacar, que foi solicitado junto da Câmara Municipal de Vinhais, a cedência
do Caterpillar para arranjo de alguns caminhos rurais na Freguesia, sendo
prontamente acedido o pedido, tendo já começado os trabalhos junto ao” Rio de
Trutas” na zona do “Moinho de Prigo”.-----------------------------------------------------------De referir que foram feitos dois Ofícios à Câmara Municipal de Vinhais, um deles a
solicitar 50m3 de betão com fibra, para arranjo de caminhos rurais junto à Estrada
da Ermida, no bairro do Carvalhal e na Rua de Baixo, em Vinhais e o outro a
solicitar 120 toneladas de Tubenan, para arranjo de caminhos na Freguesia.---------

O Executivo da Junta de Freguesia decidiu promover o Dia dos Namorados,
solicitando à Camara Municipal, a cedência do Centro Cultural de Vinhais e
oferecendo bilhetes aos casais, para uma sessão de cinema que se vai realizar no
dia catorze de Fevereiro, às vinte e uma horas, salvaguardando sempre as normas
emanadas pela DGS.---------------------------------------------------------------------------------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 oitocentos e oitenta e quatro euros e
noventa e sete 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
discriminadas:-------------------------------------------------------------------------------------------a.1) Pagamento no valor de dezoito euros e cinquenta cêntimos, à empresa
“Petrovinhais”, referente a combustível para a “Equipa de Cantonagem”, fatura
nº22a/82, com entrada n.º 30. -----------------------------------------------------------------a.2) Pagamento no valor de cento e cinquenta e três euros e dezassete cêntimos,
à empresa “SOCOCOL – SOCIEDADE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS, LDA.”,
referente a combustíveis para a ‘Equipa de Cantonagem’, fatura nº CMB1/78, com
entrada n.º 5.---------------------------------------------------------------------------------------a.3) Pagamento no valor de cinquenta e cinco euros, à empresa “Petrovinhais”,
referente a combustíveis para a ‘Equipa de Cantonagem’, fatura nº22a/60, com
entrada nº 30.--------------------------------------------------------------------------------------a.4) Pagamento no valor de cento e cinquenta euros, à empresa “Grupo Cultural e
Recreativo de Santiago”, referente à Alvorada em Rio de Fornos, fatura nº 15/B,
com entrada nº 10.-------------------------------------------------------------------------------------

a.5) ) Pagamento no valor de dezoito euros e catorze cêntimos, à empresa
“Petrovinhais”, referente a combustíveis para a ‘Equipa de Cantonagem’, fatura
nº22a/5, com entrada nº 21..------------------------------------------------------------------------a.6) Pagamento no valor de cento e seis euros e sessenta cêntimos, à empresa
“Francisco Silva e CA., Lda.”, referente a combustíveis para a “Equipa de
Cantonagem” fatura nº 2022A/93, com entrada nº 22.---------------------------------a.7) Pagamento no valor de onze euros e vinte e trinta e sete cêntimos, à empresa
“Amanhecer”, referente a material para as mesas de voto, fatura nº 202c/135871,
com entrada nº 25.------------------------------------------------------------------------------------a.8) Pagamento no valor de cinco euros e vinte e sete cêntimos, à empresa “Zona
Norte Supermercados”, referente a águas para a Assembleia de Freguesia, fatura
nº T000/11754086, com entrada nº 348.--------------------------------------------------------a.9) ) Pagamento no valor de dezassete euros e sessenta e nove cêntimos, à
empresa “Petrovinhais”, referente a combustíveis para a ‘Equipa de Cantonagem’,
fatura nº21a/1053, com entrada nº 1.-------------------------------------------------------------a.10) ) Pagamento no valor de dezassete euros e quarenta e quatro cêntimos, à
empresa “Petrovinhais”, referente a combustíveis para a ‘Equipa de Cantonagem’,
fatura nº21a/1032, com entrada nº 1.-------------------------------------------------------------a.11) Pagamento no valor mil quinhentos e cinquenta euros e seis cêntimos, à
empresa “Meu Super”, referente aos presentes de Natal para as crianças do
1ºCiclo e do Pré-Escolar, fatura nº LLB001/000084, com entrada nº 13.--------------a.12) Pagamento no valor de cento e oitenta euros, à empresa “José Evangelista”,
referente a pneus para a carrinha da Junta de Freguesia, fatura nº 1/367, com
entrada nº 345.-----------------------------------------------------------------------------------------a.13) Pagamento no valor de dezoito euros e cinquenta e sete cêntimos, à
empresa “Positivo e Genuíno”, referente a material para a Junta de Freguesia,
fatura nº 19T3/91325, com entrada nº 33.-------------------------------------------------------a.14) Pagamento no valor de cento e quarenta e oito euros e cinquenta cêntimos, à

empresa “Restaurante Paulu s”, referente a jantares do pessoal das mesas de
voto, fatura nº 002/5, com entrada nº 32.--------------------------------------------------------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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