JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS
NIPC - 506 750 191

--------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA-----------------------------------------------------------------ATA N. º 2 / 2018-----------------------------------Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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 - 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 e o senhor Secretário transmitiram que a participação desta
Junta de Freguesia no “XVI Congresso Nacional da ANAFRE”, ocorrido em Viseu,
entre os dias vinte e seis e vinte oito de janeiro último, foi amplamente produtiva.
Neste particular, foram destacadas as aprendizagens ao nível de funcionamento
/ gestão da Junta de Freguesia, bem como contactos desenvolvidos com
entidades regionais e nacionais. ---------------------------------------------------------------Seguidamente, o senhor Presidente destacou o desenvolvimento de uma ação
de sensibilização subordinada ao tema “Faixa de Gestão de Combustíveis –
Proteja a Sua Casa e a Floresta dos Incêndios”. Esta ação foi desenvolvida,
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“porta a porta”, em todas as aldeias Freguesia, pelo senhor Presidente,
acompanhado por patrulha da GNR – Guarda Nacional Republicana do posto de
Vinhais. ------------------------------------------------------------------------------------------------Concluindo o primeiro ponto da ordem de trabalhos, a Junta de Freguesia fez um
balanço extramente positivo no que concerne ao “Concerto Pelo Património”,
desenvolvido a dois do corrente, com o ‘Ensemble de Nossa Senhora das
Graças’. Destacou-se a elevadíssima adesão dos Vinhaenses ao evento, tenho o
espaço atingido lotação máxima. Aguarda-se comunicação da ‘Paróquia de
Nossa da Assunção – Vinhais’ sobre valor das verbas angariadas, as quais
reverterão a para o arranjo da Igreja Matriz de Vinhais. ---------------------------------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 trinta e três mil e sessenta e um euros e sessenta e nove
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 cento e dez euros, à empresa ‘InfoVinhais’, referente
a aquisição de impressora multifunções, por solicitação do Agrupamento de
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Escolas D. Afonso III - Vinhais . Faturas número 18/6, com entrada número n.º
52. ------------------------------------------------------------------------------------------------------a.2) Pagamento no valor quatrocentos e trinta euros e cinquenta cêntimos, à
empresa ‘FRENETIKÓDIGO, SOFTWARE, LDA.’, referente a aquisição de
software para ‘Gestão de Canídeos’. Fatura/Recibo n.º 35, com entrada n.º 23. -a.3) Pagamento no valor de oitenta e três euros, à empresa ‘Francisco Silva e
C.ª Lda.’, referente a gasóleo rodoviário para ‘Equipa de Cantonagem’.
Fatura/Recibo n.º 171, com entrada n.º 24. -------------------------------------------------a.4) Pagamento no valor setenta e cinco euros, à ‘Associação Arbórea’, referente
a abate de castanheiro na ‘Quinta do Rosário’ – Vinhais, em resposta ao
requerimento apresentado por Jorge dos Santos, com entrada n.º 14-A. Fatura
n.º FT 02/59, com entrada n.º 25. --------------------------------------------------------------a.5) Pagamento no valor de trinta euros e cinquenta cêntimos, à empresa ‘Nuno
Espírito Santo, Unipessoal, Lda.’, referente a material para a ‘Equipa de
Cantonagem’. Fatura n.º 39, com entrada n.º 38. ------------------------------------------a.6) Pagamento no valor de dezoito euros e vinte dois cêntimos, à empresa
‘PetroVinhais’, referente a gasolina para maquinaria da ‘Equipa de Cantonagem’.
Fatura/Recibo n.º 75/18A, com entrada n.º 28. ---------------------------------------------a.7) Pagamento no valor de cento e oitenta e dois euros, à empresa ‘O Docinho’,
referente a bens alimentares para ‘Lanches Escolares’. Fatura n.º 195 e 206 ,
com entrada n.º 29. --------------------------------------------------------------------------------a.8) Pagamento no valor de oitenta e cinco euros e setenta cêntimos, à empresa
‘Cidadela – Materiais de Construção, Lda.’, referente a material para ‘Equipa de
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Cantonagem’. Fatura n.º 1711, com entrada n.º 30. -------------------------------------a.9) Pagamento no valor de cento e oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos,
à empresa ‘GrafPub’, referente ‘t-shirts’ para apoio ao Vinhaense Daniel
Fernandes, na sua participação no programa ‘Got Talent’ da RTP – Rádio
Televisão Portuguesa. Fatura n.º 41, com entrada n.º 31. ----------------------------a.10) Pagamento no valor de cento sessenta e nove euros, à empresa ‘Maria
Adelaide Morais’, referente a jantar do ‘Ensemble de Nossa Senhora das Graças’,
no âmbito do ‘Concerto Pelo Património”. Fatura n.º 1, com entrada n.º 35. ------a.11) Pagamento no valor de quarenta euros, à empresa ‘Casa das Chaves’,
referente cópia de chave da carrinha ‘4x4’. Fatura n.º 108, com entrada n.º 44. -a.12) Pagamento no valor de trezentos e noventa e oito euros e cinquenta e dois
cêntimos, à empresa ‘Bricantel’, referente a aquisição de banco de exterior para
a aldeia de Rio de Fornos. Fatura n.º 729, com entrada n.º 45. -----------------------a.13) Pagamento no valor de sessenta e um euros e cinquenta cêntimos, à
empresa ‘Tipografia Artegráfica’, referente a aquisição de ‘Blocos de Guias de
Requisição’. Fatura n.º 234 , com entrada n.º 46. ----------------------------------------a.14) Pagamento no valor de dez euros e cinquenta cêntimos, à empresa ‘Bazar
Chinês - Pan Xiujian’, referente a despesas para ‘Desfile de Carnaval 2018’.
Fatura n.º 20768, com entrada n.º 42. -------------------------------------------------------a.15) Pagamento no valor de trinta e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos, à
empresa ‘Augusto e Gonçalves, Lda.’, referente a despesas para ‘Desfile de
Carnaval 2018’. Fatura n.º 823, com entrada n.º 43. -------------------------------------a.16) Pagamento no valor de cento e cinquenta euros ao ‘Futebol Clube de
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Vinhais, em resposta ao requerimento para aquisição de “fatos de treino”, com
entrada n.º 391; -------------------------------------------------------------------------------------a.17) Pagamento no valor de oitenta e oito euros e um cêntimo, à empresa
‘Francisco Silva e C.ª Lda.’, referente gasóleo rodoviário para ‘Equipa de
Cantonagem’. Fatura/Recibo n.º 251, com entrada n.º 40. ------------------------------b) Considerar, doravante, como despesas correntes todas aquelas que sejam
referentes a combustíveis (“rodoviário” e “de maquinaria”) para ‘Equipa de
Cantonagem’; ----------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro – Outros assuntos. ------------------------------------------------------------No que concerne ao presente ponto da ordem de trabalhos, a Junta de
Freguesia de Vinhais procedeu à reflexão sobre reunião desenvolvida com a
Câmara Municipal de Vinhais, ocorrida em vinte e um do presente mês, a qual foi
solicitada, por escrito, por esta Junta de Freguesia. Nesta reunião foram
abordados os tópicos seguintes: ---------------------------------------------------------------a) Espírito de colaboração e boa vontade, não pretendendo ser uma força de
oposição ou bloqueio, mas sim parceiros para o bem comum. ------------------------b) O que é a Câmara Municipal de Vinhais pretende facultar, à Junta de
Freguesia de Vinhais, para esta “levar a bom porto” o seu Plano Plurianual de
Atividades, recentemente aprovado em Assembleia de Freguesia? Neste
particular, foi destacada a primeira prioridade - “Equipa de Cantonagem” -. A
saber: Criação de equipa permanente: trabalho de continuidade, devidamente
estruturado, com criação de dois postos de trabalho (acabar com a precariedade
existente); Cedência de um funcionário (maquinista/coordenador de equipa), por
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parte da Câmara Municipal de Vinhais; ------------------------------------------------------c) Delegação de Competências / Contrato de Execução, em conformidade com a
a legislação em vigor. O que pretende a Câmara Municipal de Vinhais fazer no
caso concreto da Junta de Freguesia Vinhais? --------------------------------------------d) Feiras, seu licenciamento e cobrança de taxas. ----------------------------------------Finalizando a reunião, o senhor Presidente destacou os trabalhos de
requalificação e limpeza em curso na vila e nas aldeias da Freguesia, tendo
destacado a necessidade de construção de um “pontão” na aldeia de Rio de
Fornos, no lugar de “À Rigueira”. Esta necessidade foi diagnosticada em
“trabalho de campo”, desenvolvido no decurso do presente mês, tendo os
habitantes manifestado que a estrutura referida há muito tem vindo ser
reivindicada. Por conseguinte, pretendendo esta Junta de Freguesia desenvolver
a obra, e sendo esta uma área protegida, inserida no PNM – Parque Natural de
Montesinho, foram solicitados pareceres às entidades de tutela, nomeadamente
à ‘APB – Agência Portuguesa do Ambiente’ e ‘ICNF – Instituto de Conservação
da Natureza e Florestas’. Assim, aguardam-se pareceres, desejavelmente
favoráveis, para poder dar-se início aos procedimentos conducentes à execução
da suprarreferida obra. ----------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata, constituída por sete páginas, que depois de lida e aprovada, vai ser
assinada pelos presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente
_________________________________
(Marco Alexandre Maciel Costa)

O Secretário
_________________________________
(João Cristiano Rodrigues Cunha)

A Tesoureira
_________________________________
(Amália da Conceição Rodrigues Félix)
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