JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS
NIPC - 506 750 191

--------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA-----------------------------------------------------------------ATA N. º 10 / 2022-----------------------------------Aos quatro dias do mês de Julho 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
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“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.”, foi
já paga a terceira e ultima prestação da dívida, no valor de dez mil seiscentos e
quarenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos (10.643,55€), estando a dívida
totalmente saldada e limpo, o bom nome desta Junta de Freguesia.-------------Fomos também contatados pelo Agrupamento de Escolas D. Afonso III, para
financiar o transporte no valor de trezentos euros (300,00€), dos alunos da Sala de
Ensino Estruturado do Agrupamento de Escolas D. Afonso lll de Vinhais, para a
realização do intercâmbio com a EB Sá de Couto do Agrupamento de Escolas Dr.
Manuel Laranjeira, em Espinho. Foi com agrado que decidimos efetuar esse
financiamento. O feedback que recebemos das crianças foi de uma grande
felicidade, de tal forma, que a Junta de Freguesia foi agraciada com uma “pequena
grande” lembrança feita pelas crianças. São estes gestos que nos dão força para
continuar a trabalhar em prol do bem estar e da felicidade de todos.--------------------Gostava de salientar a realização das Festas de S. João, no dia 24 de Junho e
dizer que foi um orgulho conseguirmos envolver tanto a comunidade escolar, como
a população em geral. Queria agradecer a todas as instituições e a todas as
pessoas envolvidas na realização do evento, o enorme esforço que foi feito, para
que a festa tivesse o tremendo sucesso que teve. Sem a ajuda de todos nada disto
seria possível. Um agradecimento especial à Câmara Municipal de Vinhais, ao
Agrupamento de Escolas D. Afonso lll de Vinhais, à Santa Casa da Misericórdia de
Vinhais, aos Bombeiros Voluntários de Vinhais, à G.N.R de Vinhais, à Associação
+ Vinhais, à Associação de Jovens de Vinhais, à CLDS Vinhais, aos grupos
musicais e a todos os colaboradores da Junta de Freguesia. Outros convites foram
feitos, mas infelizmente, foram declinados. Um muito obrigado a todos.---------------No dia catorze de Junho, estive na Câmara Municipal de Vinhais, reunido com o
Sr. Presidente da Câmara, Luis Fernandes e com o Diretor Geral da Empresa que
gere a Barragem, Sr. Nuno Figueira. Esta reunião teve como tema central, o
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arranjo do caminho que liga o Bairro do Eiró às turbinas, foi desde logo mostrada
abertura para chegar a um entendimento, de tal forma, que ficou agendada para o
dia vinte e sete de Junho, uma reunião no local entre o engenheiro responsável
pela área das obras e a Junta de Freguesia. Nesse dia desloquei-me ao local para
a referida reunião, a qual, tenho o prazer de dizer teve um final feliz. Passo a ler o
email que nos foi enviado pelo Diretor Geral, Nuno Figueira:
•

“Na sequência da visita efetuada ao acesso à barragem de Nunes, que
decorreu ao início desta tarde, vimos confirmar o entendimento discutido
presencialmente com o Sr. Sílvio Silva (Presidente da Junta de Freguesia
de Vinhais):
• Modelo

/ Formato: a natureza das intervenções a efetuar poderá implicar a
reabilitação de troços específicos mas também de alguns muros de
contenção. Com o objetivo de tornar o processo mais expedito, a Junta
de Freguesia (em coordenação com o Município) deverá definir e
contratar diretamente os trabalhos a executar;
• Comparticipação: a Pebble Hydro, enquanto utilizadora dos acessos,
disponibiliza-se para efetuar uma comparticipação única, até um
montante máximo de EUR 5.000,00 nos trabalhos que vierem a ser
determinados pela Junta de Freguesia / Município;
• Faturação: após a conclusão das intervenções, muito agradecemos que
enviem a factura da comparticipação, juntamente com uma pequena
descrição das intervenções executadas (idealmente com algumas
fotografias) de modo a podermos documentar adequadamente o custo
para efeitos contabilísticos e fiscais.”
Quer isto dizer que o arranjo do caminho, que está a ser reivindicado há vários
anos,

vai

ser

uma

realidade.-------------------------------------------------------------

Estivemos presentes na XXll Feira de Produtos Locais da Ervedosa, que decorreu
no dia vinte e seis de Junho.------------------------------------------------------------------------Foi-nos pedido pelos Veteranos do Futebol Clube de Vinhais, apoio para a compra
de troféus, para o jogo de encerramento da época desportiva, foi deliberado
conceder o apoio.--------------------------------------------------------------------------------------Decorreu no dia três de Julho, o XlV Encontro de Gerações de Vinhais, apesar do
mau tempo que se fez sentir durante a manhã, teve uma grande afluência de todo
3

o Concelho, mas principalmente das gentes da nossa Freguesia.-----------------------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 quarenta e três mil e trinta e quatro euros e vinte e nove
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:-------------------------------------------------------------------------------------------a1) Pagamento no valor de vinte e sete euros e noventa e três cêntimos, à
empresa “Zona norte Supermercados”, referente à aquisição de diverso material
para a limpeza na sede da junta de Freguesia, fatura nº. 12471169, com entrada
nº. 146;---------------------------------------------------------------------------------------------------a2) Pagamento no valor de duzentos e sessenta e seis euros e sessenta e três
cêntimos, à empresa “Petrovinhais”, referente à aquisição de combustíveis para os
trabalhos a realizar pela “Equipa de Cantonagem”, faturas nº. 8,31,60 e 84, com
entrada nº. 151;----------------------------------------------------------------------------------------a3) Pagamento no valor de sete euros , à empresa “Augusto e Gonçalves, LDA.”,
relativo à aquisição de flocos para peixes, fatura nº. 1530, com entrada nº.154. -a4) Pagamento no valor de seiscentos e quarenta e três euros e noventa cêntimos,
à empresa “Mascarilha- Neves e Teixeira LDA.”, referente à aquisição de diverso
material de decoração, alusivo as festas populares, para enfeitar as ruas da vila no
arraial de São João, fatura-recibo nº. 176956, com entrada nº. 156; -------------------a5) Pagamento no valor de trezentos e noventa e cinco euros e sessenta cêntimos,
à empresa “MATNORD.”, relativo à aquisição de diverso material para os trabalhos
a realizar pela “Equipa de Cantonagem”, fatura nº. 590, com entrada nº.157.--------4

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. ---------------------------------------------------------------------------

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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