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Assembleia de Freguesia de Vinhais
ATA N.º 5 – ANO 2019

PRESIDENTE - Luís Filipe Garcia

SECRETARIOU - Joaquim Domingos Alves

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

HORA DE ABERTURA – Vinte horas Trinta minutos do dia dezassete de Dezembro 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. Orçamento e plano de Atividades para o ano de 2020;
3.1.

Discussão e votação do Orçamento e Plano para 2020.

4. Diversos.
5. 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 votada esta ata foi aprovada por com uma abstenção e quatro votos a favor.
2.2. Leitura resumida do expediente:
Nada a registar.
2.3. Informação Escrita do Sr. Presidente da Junta:
Assembleia de Freguesia – 17.12.2019
Boa noite Ex.º Sr. Presidente, Senhores Secretários, restantes Membros da Assembleia de Freguesia de
Vinhais e Público presente. Na quadra festiva que atravessamos, permitam-me que vos enderece sinceros
votos de Festas Felizes e de excelente ano de 2020.
Na qualidade de Presidente desta Junta de Freguesia, como tem vindo a ser habitual, 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. Saliento, novamente, os 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. Também à semelhança do referido em
Assembleias de Freguesa anteriores, reitero 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 a lamentar a instabilidade dos
trabalhadores da ‘Equipa de Cantonagem’, não apenas pelo comprometimento dos trabalhos, mas pela
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situação laboral de precariedade que, infelizmente, vivem (Beneficiários 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 29.164,05 €;
b) Obras realizadas:
b.1) Armoniz: Limpeza de caminhos rurais; Limpeza e pintura de fonte e tanque; Manutenção de
valetas e aquedutos para escoamento de águas pluviais.;
b.2) Ermida: Limpeza de caminhos rurais e pintura do cemitério. Continua a aguardar-se resposta,
a pedidos efetuados à CMV para intervenção urgente de ampliação do cemitério e, ainda, de
requalificação da antiga escola primária.
b.3) Rio de Fornos: Melhoramento no sistema de regadio; Limpeza da aldeia (valetas e ruas) e de
caminhos rurais, bem como de parte da estrada municipal (troço Vinhais – Rio de fornos). Ainda
sobre a aldeia de Rio de Fornos, destaco, uma vez mais, que continua a aguardar-se resposta
relativa à execução do pontão “à rigueira”;
b.4) Moás: Conclusão da colocação de Toponímia, estando a implementação de “Números de
Polícia” em curso; Implementação de "espelhos parabólicos" ou "espelhos esféricos", reforçando a
segurança rodoviária; Limpeza da aldeia (valetas e ruas) e caminhos rurais; limpeza do cemitério;

b.5) Vinhais:
- Limpeza de caminhos rurais / valetas /Aquedutos (‘Equipa de Cantonagem’).
- Manutenção (limpeza) de fontes de “Lama Susana” e de “Santo António” e Bairro do Eiró;
- Manutenção (limpeza) da Fonte do Cano;
- Implementação de "espelhos parabólicos" ou "espelhos esféricos", reforçando a segurança
rodoviária no bairro do Carvalhal.
- Continua a aguardar-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),
tendo sido finalmente resolvida a situação da CIV, junto à “rotunda do assador”;
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- Apoio logístico e transporte de produtores / artesãos da Freguesia, para participação na edição de
2019 da Rural Castanea - Festa da Castanha.
c) Acolhimento da exposição "Spooky Hats Exhibition", no âmbito da comemoração do
“Halloween”. A exposição teve na sua base trabalhos elaborados pelos alunos do Primeiro Ciclo do
Ensino Básico do Agrupamento de Escolas D. Afonso III - Vinhais, e esteve patente na sede desta
Junta de Freguesia entre os dias 14 e 29 de novembro último;
d) Oferta de presentes de Natal a todas os alunos da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo da
Freguesia (Agrupamento de Escolas D. Afonso III - Vinhais e Santa Casa da Misericórdia de
Vinhais). O Executivo desta Junta de Freguesia deliberou oferecer, no presente ano, jogos e livros
didático-pedagógicos “Science4You”;
e) Dinamização de Visita à “Terra Natal e de Sonhos - Bragança” para todos os alunos da
Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo da Freguesia (Agrupamento de Escolas D. Afonso III - Vinhais
e Santa Casa da Misericórdia de Vinhais), com gratuitidade de transporte, acesso a todas as
atrações, incluindo “Pista de Gelo”, bem como a passeio em “Comboio Turístico” pela cidade de
Bragança. Esta iniciativa contou com a atenção, disponibilidade o apoio da Câmara Municipal de
Bragança e da União de Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo, a quem foram efetuados
agradecimentos públicos e institucionais. Face ao impacto que esta atividade teve nas crianças da
nossa Freguesia, patente nos seus sorrisos, nas suas palavras e no feedback recebido por parte
de muitos Encarregados de Educação, de Docentes e Coordenadores de Estabelecimento de
Ensino, é intenção deste executivo dar continuidade a esta iniciativa, em anos vindouros.
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. No presente trimestre destacam-se: Associação do Bairro do Carvalhal - Festa se São
Martinho; “Javalis do Asfalto”, “Vinhais Extreme” e Universidade Sénior de Vinhais.
Finalizo, informando que se encontram abertas as inscrições para a 6.ª Edição do Concurso "O Melhor
Doce de Natal", dinamizado por esta Junta de Freguesia, em parceria com o 'Clube da Cidadania e
Solidariedade' do Agrupamento de Escolas D. Afonso III – Vinhais. Partilho, também, que esta Junta de
Freguesia está a preparar um “Concerto Solidário de Ano Novo” (a ocorrer em janeiro de 2020). Este
concerto terá lugar no Auditório do Centro Cultural dos Condes de Vinhais, sendo a receita angariada
entregue aos Bombeiros Voluntários de Vinhais. Oportunamente receberão os convites, pelo que apelo,
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desde já, à vossa participação e divulgação. Termino a presente intervenção renovando o apelo 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.
Festas Felizes e Excelente ano novo de 2020.
Muito obrigado
Vinhais, 17 de dezembro de 2019

2.4. Período de intervenções.
Usou a palavra o sr. Vítor Garcia Luís para solicitar esclarecimento relativamente a verba
que foi gasta com o evento organizado pela Junta de freguesia com os alunos do pré-primário
nomeadamente despesas com o transporte e prendas oferecidas aos alunos.
Tomou da palavra o sr. Presidente da junta que referiu que o valor do transporte ficou
em 990 euros e foi efetuado pela empresa Emílio Martins por esta ter apresentado o melhor
preço e ter viaturas e motoristas credenciados para este tipo de transporte, esclareceu ainda
que não foi solicitado apoio á Camara Municipal por esta não ter viatura apropriadas e não
subcarregar as contas do município uma vez que a Junta Tinha verba suficiente para custear
este evento.
Foram contactadas empresas locais mas nenhuma tinha condições logísticas para fazer o
transporte das crianças.
Quanto aos quites oferecido aos miúdos tiveram um custo de 1 369.69 euros.
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3. Orçamento e plano de Atividades para o ano de 2020;
3.1.Discussão e votação do Orçamento e Plano para 2020.
O sr. Vítor Luís tomou da palavra para pedir esclarecimento ao executivo da junta de
freguesia sobre o orçamento para 2020. O sr. Presidente da junta informou que houve um
ligeiro aumento da rubrica da publicidade devido ao lançamento do boletim anual e relativo
também a promoção do evento “Feira do Folar”
Colocado a votação este foi aprovado com uma abstenção e 4 votos a favor.
4. Diversos
Tomou da palavra sr. Vítor Luís para interpelar o executivo relativamente aos ofício da
Junta de freguesia a para a Camara municipal a solicitar apoios para a equipa de cartonagem
referindo que só lhe foram entregues cópias de dois ofícios.
Respondeu Marco costa Presidente da junta de Freguesia que alem dos ofícios há
dezenas de e-mails, telefonemas e reuniões com o executivo do município e o resultado foi
sempre o mesmo, nada de respostas, nada de apoios, nada de esclarecimentos. Os programas
do (CEI +) só podem ser atribuído a mesma entidade durante um ano, depois tem de ser
interrompido. Manter a equipa de cantonagem nestas condições é promover a precariedade de
trabalho e isso a junta de freguesia quer combater.
Voltou a palavra o sr. Vítor Luís para referir que a precariedade de trabalho sempre ouve
e não foi solicitado uma equipa permanente ao município, referiu ainda que a maioria do
trabalho na freguesia é efetuado pelos trabalhadores da Câmara e que esta junta até é
privilegiada em relação às demais.
Em resposta o presidente da junta de freguesia afirmou que foi solicitado sim uma
equipa permanente a semelhança do que existia em mandatados anterior e o mesmo pedido
nem resposta obteve, referiu ainda que A freguesia de Vinhais e os vinhaenses estão a ser
descriminados por parte da autarquia em virtudes de esta não ser da mesma cor politica.
Afirmou ainda que a Junta de freguesia é que esta a fazer trabalhos que são da
competência da Câmara pois foram retirados 10.000 euros do orçamento da junta de freguesia
que seriam para manter a equipa de cantonagem ativa. Afirmou de seguida o sr. Vítor Luís que
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lhe foi dito pelo sr. Presidente da Câmara que a equipa de cantanogem afeta á Junta de
freguesia não se Justifica.

5. Período reservado ao público.
Solicitou a palavra João Cunha secretario do executivo da juntas de freguesia para
sugerir ao Sr. Vítor Luís que acompanhe o executivo da Junta de freguesia em reunião a
combinar co o Sr. Presidente da Câmara de forma a retirar todas as duvidas
relativamente á equipa de cantonagem, mais mencionou que a prova de má cooperação
com esta entidade foi a diminuição do orçamento da junta por parte do município em
10.000 euros anuais, voltou a referir também que todos os ofícios dirigidos ao executivo
da Câmara Municipal a solicitar apoio diversos não obtiveram qualquer resposta,
considerando esta atitude como uma falta de respeito para com esta freguesia e seus
fregueses, concluindo o facto de não haver coordenação entre a Câmara Municipal e
Junta de freguesia a culpa é única e exclusivamente do executivo municipal.
João cunha disse ainda que as atas das reuniões se encontram disponíveis para
consulta online na página da Junta de freguesia

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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