JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS
NIPC - 506 750 191

----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA----------------------------------------------------------------------ATA N.º 9 / 2021-------------------------------------Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas vinte e
uma horas, reuniu, na sede da Junta de Freguesia de Vinhais, o executivo da Junta
de Freguesia de Vinhais, constituído pelo Presidente – Marco Alexandre Maciel
Costa, pelo Secretário – João Cristiano Rodrigues Cunha e pela Tesoureira –
Amália da Conceição Rodrigues Félix. ------------------------------------------------------------O executivo deu início à reunião, 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; --------------------------------------------------No primeiro ponto da ordem de trabalhos, em conformidade com a legislação
recentemente emanada pelo Governo de Portugal, à semelhança do sucedido em
reuniões anteriores, foram analisadas as medidas inerentes ao “Plano de
Desconfinamento”, no quadro da pandemia “COVID-19”. De forma particular, foram
analisadas as medidas que dizem respeito às ações / competências desta Junta de
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o senhor Presidente referiu que a Junta de Freguesia de Vinhais
desenvolveu os trabalhos previstos ao nível da ‘Equipa de Cantonagem’. A saber:
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permanente limpeza e requalificação de caminhos rurais em toda a Freguesia, bem
como de zonas públicas das aldeias. --------------------------------------------------------------Em conformidade com o referido em todas as reuniões anteriores, o executivo desta
Junta de Freguesia reiterou o trabalho desenvolvido pela ‘Equipa de Cantonagem’,
bem como a precariedade laboral inerente à mesma, a qual preocupou o executivo
desta Junta de Freguesia ao logo de todo o mandato que agora finda, especialmente
pela lamentável e contínua ausência de resposta da Câmara Municipal de Vinhais,
ainda que tenham sidos enviados vários ofícios sobre um assunto tão pertinente,
quanto preocupante. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois – Análise da situação; -------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia analisou a conta corrente existente na agência de Vinhais da
Caixa Geral de Depósitos. À data da presente reunião, a conta apresenta um saldo
contabilístico no valor de trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e três euros
noventa e quatro cêntimos. Neste particular, o executivo salientou a rigorosa,
transparente e exemplar gestão de contas, dado findar o presente mandato com
reconhecida obra desenvolvida, com o saldo positivo anteriormente referido, sendo
o mesmo superior ao saldo de início de mandato (trinta e dois mil e vinte e três
euros e noventa cêntimos), bem como ausência de dívidas. -------------------------------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: -----2
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a.1) Pagamento no valor de quarenta e seis euros, à empresa ‘Nuno Espirito Santo,
Unipessoal Lda.’, referente a materiais para a ‘Equipa de Cantonagem’.
Fatura/Recibo número 2252, com entradas número 264 respetivamente. ---------------a.2) Pagamento no valor de trezentos e noventa e três euros e noventa e cinco
cêntimos, à empresa ‘Porta da Muralha’, referente a materiais para obra de
requalificação de canais de regadio na aldeia de Moás. Fatura/Recibo número
2021/52, com entrada número 263. ----------------------------------------------------------------a.3) Pagamento no valor dois mil, seiscentos e cinquenta euros, à empresa ‘Leonel
António Afonso das Dores’, referente à obra de requalificação de canais de regadio
na aldeia de Moás. Fatura/Recibo número 136, com entrada número 261. -------------a.4) Pagamento no valor dezassete euros e noventa e nove cêntimos, à empresa ‘NSI
Infovinhais’, referente a toner para impressora, face a pedido (via e-mail) da
Educação Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas D. Afonso III - Vinhais.
Fatura/Recibo número 321/223, com entrada número 262. ----------------------------------a.5) Pagamento no valor de treze euros e dez cêntimos, à empresa ‘Matnord’,
referente a materiais para a ‘Equipa de Cantonagem’. Fatura/Recibo número
2021B/848, com entrada número 253. ------------------------------------------------------------a.6) Pagamento no valor de quatro mil, quinhentos e sessenta e três euros e trinta
cêntimos, à empresa ‘Nuno Casimiro Unipessoal Lda.’, referente a limpeza de
caminhos rurais da Freguesia. Fatura/Recibo número 2019/50, com entrada número
258. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------a.7) Pagamento no valor de quatrocentos euros, à ACEGFM – Associação Cultural
para o Estudo da Gaita de Foles Mirandesa, referente a animação musical, no
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âmbito do espetáculo “Esperanç’arte”. Fatura/Recibo número 45, com entrada
número 251. ----------------------------------------------------------------------------------------------a.8) Pagamento no valor cento e cinquenta euros, à empresa ‘Sermontis’, referente a
materiais para a ‘Equipa de Cantonagem’. Fatura/Recibo número A/292, com
entrada número 247. -----------------------------------------------------------------------------------a.9) Pagamento no valor quatrocentos euros, à empresa ‘Supracitados’, referente a
jantar para a equipa do projeto “Medicina Vai”, implementada pelo Departamento de
Voluntariado de Saúde Pública e Ação Social da Direção da Associação de
Estudantes da Faculdade Medicina da Universidade do Porto. Fatura/Recibo
número 2454, com entrada número 245. ---------------------------------------------------------a.10) Pagamento no valor quinhentos e cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos, à
empresa ‘Madalena Isabel Gomes Rodrigues Silva’, referente a limpeza de
caminhos rurais da Freguesia. Fatura/Recibo número 2021/16, com entrada número
242. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------a.11) Pagamento no valor cento e quatro euros e oitenta cêntimos, à empresa ‘Manuel
Alípio dos Reis Silva’, referente a limpeza de caminhos rurais da Freguesia.
Fatura/Recibo número 349, com entrada número 239. ---------------------------------------a.12) Pagamento no valor vinte e dois euros e setenta cêntimos, à empresa ‘Super
Construtora’, referente a materiais para a ‘Equipa de Cantonagem’. Fatura/Recibo
número 1065, com entrada número 236. ---------------------------------------------------------Ponto seis - Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------No presente ponto da ordem de trabalhos, o executivo fez um balanço do presente
mandato e, em conformidade com o explanado no ponto dois da presente ata, bem
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como nas restantes atas de reuniões ocorridas, considerou ter desenvolvido um
trabalho de excelência, mantendo uma postura de elevadíssimo compromisso
público, rigor, transparência e seriedade, nunca descurando nenhum cidadão da
Freguesia, muito pelo contrário, tendo implementado um trabalho de proximidade,
confiança mútua, respeito, compreensão e humanismo muito acima do habitual. ---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)
A Tesoureira
(Amália da Conceição Rodrigues Félix)
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