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Assembleia de Freguesia de Vinhais
ATA N.º 4 – ANO 2019

PRESIDENTE - Luís Filipe Garcia

SECRETARIOU - Joaquim Domingos Alves

MEMBROS PRESENTES - António Luís Gomes Gonçalves
- Vítor Garcia Luís
- Nuno Rafael Freitas Fernandes
-Teresinha da Conceição Pires Silva Gomes
- Francisco Augusto Pinto
- Nuno Miguel Ramos Veiga

HORA DE ABERTURA – Vinte e uma horas do dia trinta de Setembro de dois mil e dezanove.

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. Diversos
4. 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 retificada e corrigida, a ata foi aprovada por unanimidade com uma abstenção
e cinco votos a favor.
2.2. Leitura resumida do expediente:
Nada a registar.
2.3. Informação Escrita do Sr. Presidente da Junta:
Assembleia de Freguesia – 30.09.2019
Boa noite, Ex.º Sr. Presidente, Senhores Secretários, restantes Membros da Assembleia de
Freguesia de Vinhais e Público presente.
Na qualidade de Presidente desta Junta de Freguesia, continuo a destacar 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. Devo salientar, de novo, o volume de 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. Na base da realização destes trabalhos estão os pedidos de vários Fregueses que, não
tendo obtido respostas práticas por parte da CMV, recorreram a esta Junta de Freguesia para
tal. Refiro, novamente, que para que todos estes trabalhos tenham sido desenvolvidos, tem
existido uma louvável entrega e dedicação da ‘Equipa de Cantonagem’. Relativamente a este
assunto, devo ainda referir que esta Junta de Freguesia continua sem obtenção de resposta aos
vários pedidos efetuados (através de reuniões presenciais / ofícios / contactos telefónicos e
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pessoais) à Câmara Municipal de Vinhais, no sentido de auxiliar na resolução da instabilidade e
precariedade dos trabalhadores da ‘Equipa de Cantonagem’. Tenham presente que esta
situação se arrasta, desde o início do presente mandato, sendo que, como é do vosso
conhecimento, a Câmara Municipal de Vinhais (CMV) informou, verbalmente, que a situação
seria resolvida em janeiro de 2019. Mais informo que, na ausência de resposta a esta situação, o
Executivo desta Junta de Freguesia continua a contar apenas com os seus próprios recursos trabalhadores ao abrigo do “Programa CEI+” do IEFP – Instituto de Emprego e Formação
Profissional.
No 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
21.081,40 €;
b) Obras realizadas:
b.1) Armoniz: Limpeza de caminhos, limpeza e manutenção de tubos de escoamento das
águas sobrantes e pintura parte que faltava do cemitério;
b.2) Ermida: Limpeza da aldeia (valetas e ruas) e pintura do cemitério;
b.3) Rio de Fornos: Limpeza da aldeia (valetas e ruas), manutenção do cemitério e de
caminhos rurais e manutenção/substituição de tubos das águas sobrantes do regadio.
Ainda sobre a aldeia de Rio de Fornos, destaco, uma vez mais, que continua a aguardarse resposta relativa à execução do pontão “à rigueira”;
b.4) Moás: Limpeza da aldeia (valetas e ruas) e caminhos rurais; limpeza do cemitério e
iremos dar inicio à implementação da toponímia (nomes das ruas e números de policia);
ajuda na ornamentação e transporte do andor de N. Sr.ª de Fátima, no âmbito da
participação na procissão em honra de N. Sr.ª da Assunção – “Festas da Vila 2019” (15 de
agosto).
b.5) Vinhais:
- Limpeza de caminhos rurais / valetas (‘Equipa de Cantonagem’).
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- Manutenção (limpeza) de fontes de “Lama Susana”, “Bairro do Couço” “Santo
António”;
- Manutenção (limpeza) da Fonte do Cano;
- Continua a aguarda-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 e CIV, junto à “rotunda do assador”.

c) Participação no ‘Dia da Juventude’ (2019), ainda que, por razões climatéricas, não
tenha sido possível a realização “’Voos verticais em Balão de Ar Quente’ previstos, tendo
esta Junta de Freguesia um “voucher” válido para esta atividade, na empresa contratada.
Ainda no que respeita ao ‘Dia da Juventude’ (2019), o executivo desta Junta de Freguesia
lamenta, profundamente, que a CMV não tenha acedido à proposta de “elevar a fasquia”
do evento, Referimos-nos, obviamente, ao concerto com a banda portuguesa, de
projeção internacional - The Gift. Assim, entendemos que o ‘Dia da Juventude’ (2019) e,
por conseguinte, as “Festas da Vila 2019”, muito perderam, face à qualidade (ou falta
dela) dos espetáculos musicais apresentados que nos ultrapassam e que, obviamente,
lamentamos.

d) Continuidade no apoio à Universidade Sénior de Vinhais, ao abrigo do Protocolo de
Parceria em vigor, assinado com a ‘Vinhais Sénior, Associação Cultural’. Continuamos a
entender esta instituição e o seu trabalho de importância extrema, não apenas na nossa
Freguesia, mas também num Concelho que, recordamos, apresenta uma taxa de
envelhecimento acima dos 500%. Louvamos o facto da USV continuar a crescer em
número de alunos e áreas de ação.

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;
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Sabendo, de antemão, estar a repetir-me, nunca é demais apelar 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.
Vinhais, 30 de setembro de 2019
2.4. Período de intervenções.
Tomou da palavra Sr. Vítor Luís solicitando ao Sr. Presidente da junta que apresente para
consulta os requerimentos que este executivo fez a solicitar apoio à autarquia para a
manutenção da equipa de cantonagem. Entreviu o presidente da assembleia de junta dizendo
que a documentação está disponível para consulta sim mas com aviso prévio mediante
requerimento dirigido ao executivo de junta ou a este organismo para que o documento esteja
disponível. Relativamente ao assunto o presidente de Junta Marco Costa referiu que o
requerimento solicitava a autarquia a cedência de um funcionário para complementar a equipa.
O Sr. Vítor Luís tomou da palavra dizendo que foi proposto um elemento por parte da Câmara
Municipal e que a Junta de Freguesia rejeitou esse trabalhador. O Sr. Presidente de Junta
prontamente afirmou que essa afirmação não é verdadeira, que não foi proposto nenhum
trabalhador para o efeito. Referiu ainda que a Junta de freguesia luta contra a precariedade de
trabalho como tal pretende que a equipa de cantonagem seja permanente.
Questionado sobre o trator o presidente comunicou que está para breve o arranjo da máquina.
Ainda referente ao trator Luís Gonçalves disse ter conhecimento de que os trabalhos de
manutenção da máquina, nomeadamente a muda de óleos, eram efetuados por Luís Pires
trabalhador da equipa de cantonagem e que com isso se poupava em mão de obra.
Questionado por Luís Gonçalves relativamente a toponímia se estaria ou não concluída o
Presidente da Junta disse a maioria das casas já tem nº de polícia tendo sido dada a prioridade
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ás que estão habitadas, o resto está a ser feito faseadamente. Quanto à aldeia de Armoniz ainda
não tem mas está a ser tratado.
3. Diversos.
Nada a registar.
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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