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Assembleia de Freguesia de Vinhais
ATA N.º 2 – ANO 2019

PRESIDENTE - Luís Filipe Garcia

SECRETARIOU - Joaquim Domingos Alves

MEMBROS PRESENTES - António Luís Gomes Gonçalves
- Vítor Garcia Luís
- Francisco Augusto Pinto
- Nuno Miguel Ramos Veiga

HORA DE ABERTURA – Vinte horas e trinta minutos do dia vinte e três de Abril 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. Apreciação, discussão e eventual aprovação do relatório e contas do ano
financeiro de 2018;
3.1.

Primeira Revisão ao orçamento para o ano de 2019;

4. Alineação das quotas da Agromontesinho;
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;
Corrigidos os erros de ortografia, a ata foi aprovada por unanimidade.
2.2. Leitura resumida do expediente:
Carla Tavares enviou email onde apresentou a justificação da sua não comparência na
reunião de assembleia de Junta..
2.3. Informação Escrita do Sr. Presidente da Junta:

Ex.º Sr. Presidente, Senhores Secretários, restantes Membros da Assembleia de Freguesia de Vinhais e
Público presente, permitam-me que comece por saudar-vos, com votos de muita saúde, paz e harmonia,
especialmente pela quadra Pascal que recentemente atravessámos.
Na qualidade de Presidente desta Junta de Freguesia, continuo a destacar o trabalho deste Executivo,
patente na honradez dos compromissos assumidos, no quadro do Plano Anual de Atividades delineado e
aprovado para o ano em curso. Devo salientar 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). Para que este trabalho fosse desenvolvido, saliento a entrega e
dedicação da “Equipa de Cantonagem' que, como foi dado a conhecer nas últimas Assembleias de
Freguesia (28 de setembro e 27 de dezembro de 2018), tem apenas um funcionário em funções, ao
abrigo do “Programa CEI" do IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional. Infelizmente, continuo
a destacar que esta situação é, como devem compreender, lamentável, não apenas pela precariedade
inerente à vida laboral dos Vinhaenses envolvidos, mas também pela descontinuidade dos trabalhos, sua
organização, planeamento e execução continuada e concertada. Recordo que, relativamente a este
assunto, continuamos a aguardar resposta aos vários pedidos efetuados (através de reuniões presenciais
/ ofícios / contactos telefónicos e pessoais) à Câmara Municipal de Vinhais, no sentido de auxiliar na
resolução desta situação, a qual continua a ser aquela que mais preocupa o executivo desta Junta de
Freguesia. Tenham presente que esta situação se arrasta há mais de seis meses, sendo que a Câmara
Municipal de Vinhais (CMV) informou, verbalmente, que a situação seria resolvida em janeiro de 2019. O
Executivo solicitou, em 22 de março de 2019, nova reunião com a CMV, aguardando, até à data resposta.
Largo do Arrabalde n.º1 – 5320 - 318 VINHAIS
Telefone/Fax 273 772 695
E-mail: jfvinhais@.mail.telepac.pt

3

Assembleia de Freguesia de Vinhais
Mais informo que na ausência de resposta a esta situação, o Executivo desta Junta de Freguesia
submeteu candidatura ao “Programa CEI+ do IEFP - Instituto de Emprego e Formação
Profissional, tendo sido aprovado. Aguarda-se indicação da entidade de tutela para
preenchimento de vaga(s)
Para o primeiro trimestre de 2019, destacamos:
a)

A Junta de Freguesia de Vinhais apresenta, neste momento, um saldo positivo de 43.096,83 €;

b)

Contínua em curso processo judicial relativo à dívida à empresa Higino & Pinheiro (pavimentação
do “Bairro do Eiró” e “Ribeira” — valor inicial de 28.935, 67 €);

c)

Obras realizadas (ainda que apenas com um funcionário):

c.1) Armoniz: Limpeza de caminhos / valetas; requalificação das acessibilidades; limpeza de
espaço de lazer (praia fluvial), ainda que de competência direta da CMV;
c.2) Ermida: Limpeza da aldeia (valetas e ruas);
c.3) Rio de Fornos: Limpeza da aldeia (valetas e ruas) e caminhos rurais; projeto e parecer
técnico para execução do pontão “à rigueira”, entregue à CMV, aguardando-se resposta.
c.4) Moás: Limpeza da aldeia (valetas e ruas) e caminhos rurais; pintura do cemitério;
sinalização, junto da CMV, de situação de falta de iluminação pública.
Vinhais:
•

Limpeza de caminhos rurais / valetas (“Equipa de Cantonagem').

•

Pintura de muro existente em zona de lazer e manutenção (limpeza e pintura) dos “lavadouros” no
Bairro do Carvalhal;

•

Manutenção (limpeza) de zona de descanso / fonte de “Lama Susana”;

•

Limpeza de ruas na Portela da Vila;

•

Manutenção (limpeza) da Fonte do Cano;

•

Limpeza de lixo/entulho na zona histórica;

•

Comunicação, via ofício, à CMV, de necessidade de colocação de “caixotes de lixo” na zona
histórica;

Destaque para o facto de estar em curso obra de requalificação de passeios na zona de acesso à
Escola E.B. 1 de Vinhais, tendo esta Junta de Freguesia alertado para esta situação em
novembro de 2017. No entanto, continuar a aguarda-se resposta a ofício, enviado à Câmara
Municipal de Vinhais, sobre situações perigosas na via pública que ainda se mantêm.
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A saber:
a)

Falta de apoio/resguardo para peões, com elevado perigo de queda, no passeio do início da CIV —
Circular Interna de Vinhais (sentido “rotunda do assador" — Parque de Feiras e Exposições);

b)

Ausência de apoio/resguardo para peões, com elevado perigo de queda, na Rua dos Frades (frente
à “Casa do Povo”;

c)

Apoio ao “Desfile de Carnaval 2019”

d)

Organização da “1.2 Mostra do Folar e Produtos da Terra”, ocorrida no passado dia 20 do corrente,
a qual superou as expetativas iniciais e alcançou, de forma muito positiva, os objetivos traçados,
nomeadamente: a promoção do “nosso” folar, a dinamização da economia local, bem como a
valorização e projeção dos nossos costumes e tradições, a nível gastronómico e cultural (música,
dança e etnografia);

e)

Continuidade no apoio à Universidade Sénior de Vinhais, ao abrigo do Protocolo em vigor, assinado
com a “Vinhais Sénior, Associação Cultural";

9)

Apoio logístico e financeiro a Associações e Clubes existentes na Freguesia, mediante
pedidos escritos, devidamente fundamentados no respetivos

Planos Anuais de Atividades;
No sentido de, reitero, levarmos a “bom porto” a missão que os Vinhaenses nos confiaram e
concretizar os objetivos a que nos propusemos, apelo ao vosso empenho, ao vosso sentido
crítico construtivo e à consequente participação ativa, na melhoria da qualidade de vida de
todos os Vinhaenses.
2.4. Período de intervenções.
Pediu a palavra Sr. Vítor Luís cumprimentou os presentes e questionou o executivo sobre o
ponto de situação sobre o caso “Higino Pinheiro”. Referiu ainda que a “Higino Pinheiro” chamou
ao processo a Câmara Municipal de Vinhais. Perguntou ao Sr. Presidente da Junta se já
conversou com o Presidente da Câmara e se já há acordo relativamente ao assunto, no sentido
da autarquia se comprometer com o pagamento da verba para a liquidação da dívida. Tomou da
palavra o Sr. Presidente da Junta para esclarecer que não há evolução do processo, e que ainda
não se abordou o assunto com o executivo da câmara, porque se está a aguardar os trâmites a
autarquia foi chamado ao processo. Mal haja informações sobre o assunto entrar-se-á em
conversações com o município para a resolução da situação. Disse ainda Vítor Luís ter tido
conhecimento que a “Higino Pinheiro” chamou a Câmara ao processo para ter garantias da
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liquidação da dívida. Mostrou ainda a sua preocupação capacidade financeira caso a junta de
freguesia seja condenada a pagar. Tomou da palavra o Presidente da Junta dizendo, com
condenação ou acordo a dívida será paga e que obviamente terá reuniões com o executivo
municipal, para acordar a forma de liquidação da mesma.
Luís Gonçalves questionou o Presidente da Junta sobre o desempenho da equipa de
cantonagem, não percebendo como é possível ter tudo nos “trinques” tendo só um
colaborador. Felicitou ainda o Presidente da Junta pela Mostra do Folar, não deixando de referir
que afinal a Câmara Municipal de Vinhais também ajuda nos eventos da Junta de Freguesia de
Vinhais. Em resposta, o Presidente da Junta referiu, relativamente à equipa de cantonagem, que
o trabalho que se vê deve-se ao empenho total do próprio e do único trabalhador que existe no
momento. Quanto à limpeza dos caminhos foram contratados os serviços a empresas
particulares para a execução desses trabalhos. O Presidente agradece ainda as palavras de Luís
Gonçalves e refere que os apoios solicitados ao município vêm a conta-gotas e a muito custo
tendo que ser abusivamente justificados. Esclareceu ainda que o apoio atribuído pela Câmara
Municipal para a Mostra do Folar foi agradecido devidamente em local próprio e no momento
certo. Comunica também que foi o único apoio recebido até à data.

3.Apreciação, discussão e eventual aprovação do relatório e contas do ano financeiro de 2018;
Aprovado com quatro votos a favor e duas abstenções.

3.1.

Primeira Revisão ao orçamento para o ano de 2019;

Questionado pelo Sr. Vitor Luís, esclareceu o Sr. Presidente da Junta, que a revisão em causa,
devia-se à verba destinada para a reparação das portas e forro da Igreja de Moás. A outra verba
questionada refere-se ao aumento do FFF. Ao nível da despesa, foram incorporados todos os
custos efetuados com a Mostra do Folar.
Revisão de contas foi aprovada com quatro votos a favor e duas abstenções.
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4. Alineação das quotas Agromontesinho;
O Sr. Presidente da assembleia solicitou ao Sr. Presidente da Junta que desse um breve
esclarecimento sobre o assunto. Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta, referindo que não
fazia grande sentido manter esta quota, visto que houve uma alteração no tipo de negócio, mais
vocacionado para os particulares, e que também implicaria injeção de mais capital. Por este
fato, a maioria das juntas de freguesia já alienou as suas quotas.
A alineação foi aprovada por unanimidade

5. Período reservado ao público.
Nada a registar.
Não havendo mais nada a tratar, cerca das vinte e uma horas e trinta minutos, 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)

Largo do Arrabalde n.º1 – 5320 - 318 VINHAIS
Telefone/Fax 273 772 695
E-mail: jfvinhais@.mail.telepac.pt

