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Assembleia de Freguesia de Vinhais
ATA N.º 3 – ANO 2020

PRESIDENTE - Luís Filipe Garcia

SECRETARIOU - Joaquim Domingos Alves

MEMBROS PRESENTES - António Luís Gomes Gonçalves
- Nuno Rafael Freitas Fernandes
- Nuno Miguel Ramos Veiga
- Francisco Augusto Pinto

HORA DE ABERTURA – Vinte e uma horas do dia vinte e oito de setembro de dois mil e vinte.

ORDEM DE TRABALHOS:

1. Período de antes da ordem do dia.
2. Ordem do dia:
2.1. Apreciação e votação da ata da reunião anterior;
2.2. Leitura resumida do expediente;
2.3. Informação escrita do Senhor Presidente da Junta;
2.4. Período de intervenções;
3. 1ª Alteração modificativa ao Orçamento de 2020;
4. Discussão e Deliberação do “Protocolo de Cooperação CLDS/ESPAV”
5. Diversos.
6. Período reservado ao público.
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1. Período de antes da ordem do dia:
Nada a registar.
2. Ordem do Dia:
2.1. Apreciação e votação da ata da reunião anterior;
Depois de votada esta ata foi aprovada por Unanimidade.
2.2. Leitura resumida do expediente:
Nada a registar.
2.3. Informação Escrita do Sr. Presidente da Junta:
INFORMAÇÃO ESCRITA | 28.09.2020
Boa noite Exmo. Sr. Presidente, Senhores Secretários, restantes Membros da Assembleia de
Freguesia de Vinhais.
No quadro de pandemia que continuamos a viver, espero e desejo que todos estejam bem de
saúde, assim como todos os vossos familiares, amigos e conhecidos.
Na qualidade de Presidente desta Junta de Freguesia, como tem vindo a ser habitual, reitero o
trabalho deste executivo, patente na honradez dos compromissos assumidos, no quadro do PAA
- Plano Anual de Atividades, delineado e aprovado para o ano em curso, no quadro das opções
do Plano Plurianual para o quadriénio 2017-2021. Saliento, novamente, os trabalhos de limpeza
e manutenção de caminhos rurais desenvolvidos em toda a Freguesia, com particular incidência
nas aldeias anexas (Armoniz, Ermida, Moás e Rio de Fornos), bem como na vila de Vinhais,
inclusivamente em locais de competência direta da CMV – Câmara Municipal de Vinhais.
Também à semelhança do referido em Assembleias de Freguesa anteriores, reitero que para
que todos estes trabalhos tenham sido desenvolvidos, tem existido uma louvável entrega e
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dedicação da ‘Equipa de Cantonagem’. Relativamente a este assunto, esta Junta de Freguesia
continua a lamentar a instabilidade dos trabalhadores da referida equipa e a ausência de
resposta pela Câmara Municipal de Vinhais relativa a este assunto. Para além do
comprometimento dos trabalhos, é lamentável a situação laboral de precariedade que,
infelizmente, continua a existir (Beneficiários do “Programa CEI+” do IEFP – Instituto de
Emprego e Formação Profissional). Destaco que, face aos “impossibilitadores” recursos
financeiros desta Junta de Freguesia para a criação de uma ‘Equipa de Cantonagem’ estável e
integrada, foi necessário recorrer, uma vez mais, ao referido programa, através de nova
candidatura, entretanto aprovada. Neste quadro, iniciarão funções dois novos benificiários,
ainda no decurso de 2020.
Na presente Assembleia de Freguesia de Vinhais, o Executivo da Junta de Freguesia de Vinhais
destaca:
a) A Junta de Freguesia de Vinhais apresenta, neste momento, um saldo positivo
de 35.935,78 €;
b) Obras realizadas:
b.1) Armoniz: Limpeza de caminhos rurais e ruas da aldeia; Manutenção de valetas para
escoamento de águas pluviais;
b.2) Ermida: Limpeza de caminhos rurais e ruas da aldeia. Requalificação do exterior da
Capela (Pintura e colocação de nova porta de entrada). Continua a aguardar-se resposta, a
pedidos efetuados à CMV para intervenção urgentíssima de ampliação do cemitério e,
ainda, de requalificação da antiga escola primária.
b.3) Rio de Fornos: Limpeza da aldeia (valetas e ruas) e de caminhos rurais, bem como de
parte da estrada municipal (troço Vinhais – Rio de fornos). Conclui-se a pintura do
cemitério. Ainda sobre a aldeia de Rio de Fornos, destaco, uma vez mais, que continua a
aguardar-se resposta concreta relativamente à execução do “Pontão da Ribeira de Ladrões
– Lugar da Ladeira”.
b.4) Moás: Limpeza da aldeia (valetas e ruas) e caminhos rurais, incluindo trabalho de
requalificação; limpeza do cemitério; Manutenção de valetas e aquedutos para escoamento
de águas pluviais; Implementação de “Números de Polícia” em curso.
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b.5) Vinhais:
- Limpeza de caminhos rurais / valetas /Aquedutos (‘Equipa de Cantonagem’).
- Manutenção (limpeza) de fontes de “Lama Susana”, do Bairro do Eiró e da “Fonte do
Cano”;
- Continua a aguardar-se resposta à solicitação, via ofício, à CMV, de necessidade de
colocação de “caixotes de lixo” na zona histórica, bem como de resolução de problemas de
segurança para peões (Junto à “Casa do Povo”);
d) Apoio logístico – oferta de água para consumo humano e de fruta -, por solicitação de
elementos da corporação dos Bombeiros Voluntários de Vinhais, em momentos de
ocorrência de incêndios no Concelho de Vinhais, ainda que não especificamente na nossa
Freguesia.
e) Continuidade no apoio logístico e financeiro a Associações e Clubes existentes na
Freguesia, mediante pedidos escritos, devidamente fundamentados no respetivos Planos
Anuais de Atividades.

Seguidamente, tendo presente o quadro da pandemia de “COVID-19” que o mundo vive, a Junta
de Freguesia de Vinhais continuará no terreno, de forma empenhada e adequada, no quadro
das suas competências e consequente disponibilidade orçamental, no sentido de garantir a
segurança, proteção e auxílio de todos os habitantes da Freguesia, bem como de quem nos
visita, não descurando, obviamente, os trabalhos/atividades habituais, devidamente
fundamentados nas opções dos planos anual e plurianual, aprovados para o mandato em curso.
Finalizando o ponto referente à pandemia da “COVID-19”, informo que o executivo da Junta de
Freguesia de Vinhais reportou (e continuará a reportar), despesas que venham a ser
necessárias, em função das medidas de combate aos efeitos da “COVID-19”, em conformidade
com o decretado pela Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril, que “(...) estabelece um regime excecional
de cumprimento das medidas previstas nos Programas de Ajustamento Municipal e de
endividamento das autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença C
.

-

. (...)”;
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Termino a presente informação destacando o sucesso da iniciativa “A Música Vai à Aldeia”,
desenvolvida, nos passados dias vinte e dois e vinte e três de agosto, nas Capelas e Igrejas de
todas as aldeias da Freguesia. Esta iniciativa teve como objetivos:
- Promover, de forma descentralizada, atividades culturais na Freguesia;
- Desenvolver um contacto de proximidade com a população, cumprindo, obviamente, todas as
normas emanadas pela DGS;
- Transmitir, através da Música, uma necessária e salutar mensagem de esperança, força e
coragem, em momentos tão difíceis de distanciando (e isolamento) social.
A adesão do público a esta iniciativa, bem como o impacto causado foram notórios,
inclusivamente junto de Órgãos de Comunicação Social regional e nacional. Face ao exposto,
deverá ser dada continuidade a esta iniciativa, em anos vindouros.

Por fim, renovo o apelo ao vosso empenho, sentido crítico construtivo e participação ativa,
para, em conjunto, levarmos a “bom porto” a missão que os Vinhaenses nos confiaram e, assim,
podermos concretizar os objetivos a que nos propusemos, na procura de efetivas melhorias da
qualidade de vida de todos (e de cada um dos) Vinhaenses.
Muito obrigado.

2.4. Período de intervenções.
O membro António Luís Gomes Gonçalves questionou o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Vinhais relativamente ao ponto de situação do projeto de requalificação da escola
da aldeia de Rio de Fornos, tendo presente que o mesmo foi elaborado no decurso do mandato
anterior, com levantamento, no local, por técnicos Câmara Municipal de Vinhais, não tendo sido
ainda implementado. Seguidamente, António Luís Gomes Gonçalves questionou, ainda, se a
Santa Casa da Misericórdia de Vinhais já tinha procedido ao pagamento da comparticipação
protocolada em dois mil e catorze, (no valor de duzentos e cinquenta euros), no âmbito da
requalificação da “Fonte do Cano”, em Vinhais, ocorrida, no decurso do mandato anterior, no
referido ano de dois mil e catorze.
Largo do Arrabalde n.º1 – 5320 - 318 VINHAIS
Telefone/Fax 273 772 695
E-mail: jfvinhais@.mail.telepac.pt

6

Assembleia de Freguesia de Vinhais

Solicitou ainda esclarecimento relativamente a equipa de cantonagem, nomeadamente, o
número de elementos que a compõe. Perguntou também sobre a escola de Rio de Fornos,
nomeadamente sobre o ponto de situação do projeto existente e planeado por parte da Câmara
Municipal de Vinhais.
Tomou da palavra o sr. Presidente da junta esclarecendo que a equipa de cantonagem
tem no momento três elementos e aguarda a chegada de mais dois. Relativamente a escola
Primaria de Rio de Fornos respondeu que teve conhecimento por parte do município que há
interesse privado em adquirir o edifico, se tal se confirmar a Junta abdica da posse do imóvel,
quanto a escola da Ermida estamos a aguardar resolução por parte da Câmara, lembramos que
os edifícios pertencem ao município.
3. 1ª Alteração Modificativa ao Orçamento de 2020;
Em breve explicação sobre este tema o sr. Presidente da junta referiu que a alteração ao
orçamento se deve as despesas relacionadas com a pandemia (COVID-19).
Colocado a votação este foi aprovado com duas abstenção e 4 votos a favor.

4. Discussão e Deliberação do “Protocolo de Cooperação CLDS/ESPAV”
Em esclarecimento o sr. Presidente da Junta de Freguesia referiu que a esta entidade não
vai ter qualquer encargo com este protocolo, informou ainda que o projeto esta no inicio.
Depois de votado foi aprovado por unanimidade.

5. Diversos
Nada a registar.
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6. Período reservado ao público.
Sem intervenções.

Não havendo mais nada a tratar, cerca das vinte e duas horas, foi encerrada a reunião
pelo senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Luís Filipe Garcia, da qual se lavrou a
presente ata que vai ser assinada nos termos da Lei.

O Presidente
___________________________________________
(Luís Filipe Garcia)

Secretariou
______________________________________________
(Joaquim Domingos Alves)
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