JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS
NIPC - 506 750 191

--------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA-----------------------------------------------------------------ATA N. º 8 / 2022-----------------------------------Aos dois dias do mês de Maio 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 referir, em relação à dívida com a Empresa “Higino Pinheiro e Irmão, S.A.”,
ficou acordado pagar a dívida em três prestações no valor de dez mil seiscentos e
quarenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos, cada uma, foi já paga a
primeira prestação. Da parte da Câmara Municipal de Vinhais, tal como tinha sido
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prometido, foi já transferido para a conta da Junta de Freguesia o valor de trinta e
um mil novecentos e trinta euros e sessenta e sete cêntimos, referente à totalidade
da dívida. ------------------------------------------------------------------------------------------------Mais informo, que foi aprovada em Reunião de Câmara e em Assembleia
Municipal, um protocolo de colaboração, no sentido de a Câmara Municipal de
Vinhais, proceder à atribuição de verbas às Juntas de Freguesia, para limpeza e
arranjo de caminhos.----------------------------------------------------------------------------------Procedemos à mudança de local, de um poste de madeira no Bairro do Couço,
para as cegonhas fazerem o ninho, estava abandonado e neste momento já tem lá
um casal de cegonhas.-------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia de Vinhais, organizou 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”, destinou-se à venda do
Tradicional Folar, Fumeiro e Artesanato. No dia dezasseis à noite, houve também
animação musical no Pavilhão Multiusos a partir das vinte e duas horas. Este
certame teve como principal objetivo, dinamizar e promover os produtos da nossa
terra e o comércio local.------------------------------------------------------------------------------Fomos contatados pelo Escritor Sr. José Carreto, para apoiarmos a edição de um
livro de sua autoria, foi decidido conceder o apoio na edição do Livro, intitulado
“Bom Caminho para Santiago”, contribuindo com a aquisição de vinte e cinco
exemplares.---------------------------------------------------------------------------------------------Em parceria com a CLDS e a GNR, teve lugar no Centro Cultural, uma sessão
informativa sobre burlas e furtos. Estamos certos que será uma grande ajuda para
a nossa população, principalmente para os mais idosos.-----------------------------------Mais informo, que estivemos presentes na Sessão de Apresentação do Modelo de
Cogestão do Parque Natural de Montesinho, que decorreu no Centro Cultural Solar
dos Condes de Vinhais.------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia, esteve presente num jogo de demonstração de Basquetebol
em cadeira de rodas, a equipa convidada foi o APD Paredes BCR, equipa onde
alinha o Atleta Vinhaense Luís Gonçalves. Um agradecimento a todos os
presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------Estivemos presentes na tomada de posse dos Órgãos Sociais da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vinhais que decorreu no Centro
Cultural Solar dos Condes de Vinhais.-----------------------------------------------------------No dia 25 de Abril, recebemos na nossa Freguesia, o Desfile de Carrinhas
Volkswagen, que estavam a percorrer a Estrada Nacional 103. No dia 26 de Abril,
foi a vez de recebermos um grupo Motard, que integram a 2ª Volta a Portugal
Honda NC, volta essa, exclusiva a essa marca.-----------------------------------------------2

No âmbito das comemorações do 25 de Abril, estivemos presentes no Espetáculo
Musical, no Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais, proporcionado pela
Escola Municipal de Musica.------------------------------------------------------------------------Foi deliberado fazer a oferta de amêndoas de Páscoa à funcionária da Junta de
Freguesia, à funcionária de limpeza e aos três trabalhadores da “Equipa de
Cantonagem”.-------------------------------------------------------------------------------------------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 trezentos e oitenta e três euros e sessenta e seis
cêntimos, à empresa “Petrovinhais”, referente à aquisição de combustíveis para a
“Equipa de Cantonagem”, faturas nº179,212,234 e 249, com entrada nº 87.-------a.2) Pagamento no valor de setenta euros, à empresa “Samitek”, referente à
manutenção anual dos extintores existentes na sede da Junta, fatura nº
201551632, com entrada n.º 89.---------------------------------------------------------------a.3) Pagamento no valor de duzentos e setenta e cinco euros e oitenta e seis
cêntimos, à empresa “Cidadela - Materiais de Construção Lda.”, referente à
aquisição de diverso material para a “Equipa de Cantonagem”, fatura nº 97, com
entrada nº 90.-------------------------------------------------------------------------------------------a.4) Pagamento no valor de setenta e dois euros e sete cêntimos, à empresa
“Positivo & Genuíno”, referente à aquisição de produtos para os lanches do Jardim
de Infância, faturas nº 95833, 96091 e 96427, com entrada nº 96.----------------------a.5) Pagamento no valor de quarenta e cinco euros e cinquenta e um cêntimos, à
empresa “Amanhecer - Manuel Pires & Ana Pires Lda.”, referente à aquisição de
produtos para os lanches do Jardim de Infância, fatura nº 202c/143, com entrada
nº 97.------------------------------------------------------------------------------------------------------a.6) Pagamento no valor de sessenta euros e sessenta e oito cêntimos, à empresa
“Zona Norte Supermercados”, referente à aquisição das tradicionais amêndoas de
Páscoa para presentear os meninos do Jardim de Infância, fatura nº. 12466275,
com entrada nº 98.------------------------------------------------------------------------------------3

a.7) Pagamento no valor de sessenta e nove euros e noventa e seis cêntimos, à
empresa “Generoso Renascer Lda.”, referente à aquisição dos tradicionais ovinhos
de chocolate de Páscoa, para presentear os meninos do Jardim de Infância, fatura
nº088180320220101/061 , com entrada nº 100.-----------------------------------------------a.8) Pagamento no valor de seiscentos e sessenta e sete euros e oitenta cêntimos
à empresa “Transportes Antero & Filhos Lda.”, referente à aquisição de serviços de
retroescavadora, fatura nº 3, com entrada nº 101---------------------------------------------a.9) Pagamento no valor de quinhentos euros, à empresa “Francisco Manuel Dias,
Unipessoal, Lda.”, referente a aquisição de material para o parque de merendas de
Rio de Fornos, fatura nº 25, com entrada nº 102.----------------------------------------a.10) Pagamento de três mil e treze euros e cinquenta cêntimos, à empresa “Jorge
Manuel- Sociedade de Granitos e Mármores, Lda., referente à aquisição de mesas,
bancos e fontanário em granito, para o parque de merendas de Rio de Fornos,
fatura nº 1936, com entrada nº 103.------------------------------------------------------------a.11) Pagamento no valor de trinta e sete euros à empresa “Zona Norte
Supermercados”, referente à aquisição de amêndoas de Páscoa para presentear
os colaboradores e funcionária da Junta de Freguesia, com entrada nº 105.---------a.12) Pagamento no valor de seiscentos e oitenta euros e sessenta e seis
cêntimos à empresa “ Aquamatic S.A.”, referente à aquisição de material para
realização do sistema de rega automática no parque de merendas de Rio de
Fornos, fatura nº 22900113, com entrada nº 109.--------------------------------------------a.13) Pagamento no valor de noventa e sete euros e setenta e um cêntimos, à
empresa “Francisco Silva& CA. Lda.”, referente à aquisição de combustíveis para a
“Equipa de Cantonagem”, fatura nº 438, com entrada nº110.-----------------------------a.14) Pagamento no valor de setenta e três euros e oitenta cêntimos, à empresa
“Tipografia Artegráfica Brigantina”, referente à aquisição de blocos de guias de
receita, fatura nº 351, com entrada nº 114.-----------------------------------------------------a.15) Pagamento no valor de trezentos e trinta e dois euros e dez cêntimos, à
empresa “Factoryplay”, referente à aquisição de aluguer de insuflável para
diversão das crianças no Mercado de Páscoa, fatura nº 853, com entrada nº 116.--a.16) Pagamento no valor de treze euros e setenta e quatro cêntimos, à empresa
“Zona Norte Supermercados”, referente à aquisição de produtos de limpeza para a
sede da Junta, fatura nº 12468261, com entrada nº 118.-----------------------------------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. --------------------------------------------------------------------------4

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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