JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS
NIPC - 506 750 191

--------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA-----------------------------------------------------------------ATA N. º 7 / 2018-----------------------------------Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 executivo começou por destacar que esta Junta de Freguesia continua a honrar
compromissos, no que respeita a trabalhos de limpeza de caminhos
rurais/agrícolas, em todas as aldeias da Freguesia, bem como na vila e suas
imediações. ------------------------------------------------------------------------------------------Concluindo o presente ponto da ordem de trabalhos, a Junta de Freguesia frisou
que continua a desenvolver-se, de forma gradual, a entrega dos “números de
polícia” na aldeia de Rio de Fornos. Ainda neste âmbito, foi destacado que irá ser
contactada a Câmara Municipal de Vinhais, no sentido de esta prestar o apoio
técnico necessário ao desenvolvimento de trabalhos relativos à toponímia das
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restantes aldeias da Freguesia (Armoniz; Ermida e Moás). -----------------------------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 onze mil, oitocentos e quarenta e oito euros e cinquenta e oito
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 oitenta e dois euros e trinta e quatro cêntimos, à
empresa ‘Armazéns da Santa’, referente a lanches para alunos participantes nas
“Marchas de S. João”. Fatura/Recibo número 11624814, com entrada número 221.
a.2) Pagamento no valor de quarenta e oito euros e sessenta cêntimos, à empresa
‘Pastelaria O Docinho’, referente a coffee-break, no âmbito do “1.º Seminário de
Gerontologia de Vinhais”. Fatura/Recibo n.º 100647, com entrada n.º 230 ---------a.3) Pagamento no valor de duzentos e oitenta euros e um cêntimo, à empresa
‘Manuel Fernandes Rodrigues, referente a ‘corrimão para arranjo urbanístico no
Bairro do Carvalhal - Vinhais’. Fatura/Recibo n.º 1338, com entrada n.º 234. ------a.4) Pagamento no valor de cento e dez euros e cinquenta cêntimos, à empresa
‘Nuno & Cláudia, Lda.’, referente a materiais para arcos de “Desfile de S. João”.
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Fatura/Recibo n.º 3092, com entrada n.º 229. ----------------------------------------------a.5) Pagamento no valor de quinze euros e setenta e quatro cêntimos, à empresa
‘Carpintaria da Corôa, Lda.’, referente a materiais para a ‘Equipa de Cantonagem’.
Fatura/Recibo n.º 280, com entrada n.º 238. ----------------------------------------------a.6) Pagamento no valor de cem euros, à empresa ‘InfoVinhais’, referente a
material (toner para impressora) de apoio à Educação Pré-Escolar do
Agrupamento de Escolas D. Afonso III - Vinhais. Fatura/Recibo n.º 28, com entrada
n.º 240. ------------------------------------------------------------------------------------------------a.7) Pagamento no valor de duzentos e doze euros, à empresa ‘Manuel dos Reis
Silva’, referente a serviço de limpezas de caminhos rurais/agrícolas da Freguesia.
Fatura/Recibo n.º 328, com entrada n.º 242 . -----------------------------------------------a.8) Pagamento no valor de seiscentos e cinquenta e sete euros e vinte cêntimos,
à empresa ‘Gualter do Nascimento Afonso’, referente a limpezas de caminhos
rurais/agrícolas da Freguesia. Fatura/Recibo n.º 687, com entrada n.º 243. -------a.9) Pagamento no valor de trinta e seis euros e noventa cêntimos, à empresa
‘Sermontis’, referente a material para regadio em Rio de Fornos. Fatura/Recibo n.º
103, com entrada n.º 251. --------------------------------------------------------------------a.10) Pagamento no valor de quatrocentos e vinte e cinco euros e quarenta
cêntimos, à empresa ‘Cidadela, Materiais de Construção’, referente a materiais
para ‘Equipa de Cantonagem’. Faturas/Recibos números 1876 a 1880, com
entrada n.º 250. -------------------------------------------------------------------------------------a.11) Pagamento no valor de quatrocentos e noventa e dois euros, à empresa
‘Jaime Augusto Patrocínio’, referente a aquisição de “roçador” para ‘Equipa de
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Cantonagem’. Fatura/Recibo n.º 1602, com entrada n.º 254. --------------------------a.12) Pagamento no valor de quatro mil novecentos e noventa e dois euros e seis
cêntimos, à empresa ‘Nuno Santarém Fernandes, referente a limpeza de
caminhos rurais/agrícolas da Freguesia (aldeia de Moás). Fatura/Recibo n.º 96,
com entrada n.º 253. -------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco - Outros assuntos. ------------------------------------------------------------Relativamente ao quinto ponto da ordem de trabalhos, a Junta de Freguesia de
Vinhais deu continuidade à preparação do “Dia da Juventude - 2018”, com
calendarização para doze de agosto de dois mil e dezoito. Neste particular,
destacou-se a inovação das atividades, nomeadamente a presença de um DJ de
renome internacional (Moullinex). --------------------------------------------------------------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
_________________________________
(Marco Alexandre Maciel Costa)

O Secretário
_________________________________
(João Cristiano Rodrigues Cunha)
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A Tesoureira
_________________________________
(Amália da Conceição Rodrigues Félix)

5

