JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS
NIPC - 506 750 191

---------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA-------------------------------------------------------------------------------ATA N. º 10/2014----------------------------------------Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e catorze, pelas vinte e uma
horas, reuniu, na sua sede,a Junta e Freguesia de Vinhais,constituída pelo
Presidente – António Luís Gomes Gonçalves, pelo Secretário – João Cristiano
Rodrigues Cunha epela 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. ---------------------------------------------Tomou da palavra o Senhor Presidente para informar que, no que concerne à
campanha de “Registo / Licenciamento de Canídeos e Gatídeos” deve manter-se
a sua publicitação, nomeadamente no ‘Boletim Informativo’ da Junta de
Freguesia a publicar brevemente. Seguidamente, o senhor Secretário informou
que o ‘Boletim Informativo’ da Freguesia está finalizado, devendo ser entregue à
gráfica para impressão e posterior distribuição, via Correios de Portugal. Dando
prossecução aos trabalhos, a Junta de Freguesia congratulou-se pela conclusão
da obra de conservação e restauro da ‘Fonte do Cano’, ainda que tenha sido
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contactado o ‘Centro Luso Italiano de Conservação e Restauro’, para proceder à
análise e possível “trabalho de retoque” em alguns azulejos. --------------------------Ainda no presente ponto da ordem de trabalhos, na qualidade de Diretor da
‘Universidade Sénior de Vinhais’, oSenhor Secretário destacou que continuam a
aguardar-se contactos escritos de possíveis parceiros para implementação do
projeto, tendo sido analisado e entregue, pelo Agrupamento de Escolas de
Vinhais, o documento ‘Proposta de Protocolo’, devidamente retificado. Deve
salientar-se, ainda, que foi agendada, para dezanove do corrente, reunião com o
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vinhais, no sentido de discutir o
protocolo a estabelecer. --------------------------------------------------------------------------Ponto dois - Análise da situação; -----------------------------------------------------------A Junta de Freguesia debruçou-se sobre aspetos relativos às contas correntes.
Relativamente a dívidas que transitaram do Executivo anterior, o Executivo atual
continua a lamentaro facto de grande parte destas dívidas ainda não terem sido
saldadas. Na base desta situação continua a estar a não transferência, à data,
de verbas verbalmente assumidas pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal
de Vinhais, devendo destacar-se, ainda, a presumível ilegalidade de algunsdos
procedimentos e consequentes trabalhos desenvolvidos. -------------------------------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 aprovados as despesas autorizadas a seguir
discriminadas: ---------------------------------------------------------------------------------------2
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a.1) Pagamento no valor de cento e sessenta e sete euros e vinte e oito
cêntimos a Jaime Augusto Patrocínio, relativo a material de apoio para a ‘Equipa
de Cantonagem’. Fatura N.º 1461. -------------------------------------------------------------a.2) Pagamento no valor de cento e cinquenta euros a Manuel António Pimentel,
relativo a ‘ornamentação do andor de S. João – Festas da Vila’.Fatura N.º003.-a.3) Pagamento no valor de oitenta e um euros e noventa e oito cêntimos, à
Empresa Nuno do Espírito Santo, Unipessoal, Lda., relativo a material de apoio
para a ‘Equipa de Cantonagem’. Faturas números 11/3483 e 11/3484. ------------a.4) Pagamento no valor duzentos e trinta e nove euros e oitenta e cinco
cêntimos, a Fernando António Fernandes (Tipografia Artegráfica Brigantina),
relativo ‘blocos de guias de receita’ e ‘lona 3m x 1.20m’. Faturas Números
20145334, 20145484 e 20145485. ------------------------------------------------------------a.5) Pagamento no valor de quinhentos e quarenta e três euros e noventa
cêntimos, à Empresa ‘Petrovinhais’, relativo a combustível (Viaturas e
maquinaria da ‘Equipa de Cantonagem’). Faturas números 198/14, 233/14,
338/14, 363/14, 387/14, 412/14, 539/14, 677/14 e 697/14. -----------------------------a.6) Pagamento no valor de setecentos e trinta e seis euros e setenta e quatro
cêntimos, à Empresa ‘Lógica Veloz’, relativo a combustível (Viaturas e
maquinaria da ‘Equipa de Cantonagem’). Faturas números A/677, A/766, A/840,
A/93. ---------------------------------------------------------------------------------------------------b) Proceder ao pagamento de três mil, setecentos e quarenta e cinco euros e
trinta e cinco cêntimos à empresa ‘Centro Luso Italiano de Conservação e
Restauro’, relativos à “adjudicação intervenção em painéis de azulejo – Fonte do
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Cano Vinhais” com a Fatura “FA1/140011”, de vinte e três de outubro de dois mil
e catorze.----------------------------------------------------------------------------------------------c) Proceder à adjudicação do serviço deimpressão do ‘Boletim Informativo’ da
Freguesia. Orçamento no valor de quatrocentos euros, acrescidos de IVA à taxa
em vigor, apresentado porFernando António Fernandes (Tipografia Artegráfica
Brigantina). ------------------------------------------------------------------------------------------d) Proceder à adjudicação de serviço relativo a ‘Placa Informativa em Acrílico
4mm com impressão digital + 4 afastadores’ para ‘Fonte do Cano’. Orçamento de
quarenta euros, acrescidos de IVA à taxa em vigor, apresentado pela empresa
BRICANTEL – Comércio de Material Elétrico de Bragança. ----------------------------e) Proceder à venda da ‘Máquina Retroescavadora de marca CASE - Modelo
580 SK SE4T (n.º série JJHO46830), com balde frontal, à empresa Peixoto &
Peixoto, Lda., pelo valor de oito mil e quatro euros, conforme proposta
apresentada em vinte e sete de outubro de dois mil e catorze, em conformidade
com edital de ‘procedimento para entrega de propostas’, tornado público em seis
de outubro de dois mil e catorze. ---------------------------------------------------------------f) Solicitar a presença da responsável pela atividade ‘Feira de Natal / Presépio
Vivo’ – Agrupamento de Escolas de Vinhais, no sentido de discutir o pedido de
apoio enviado (Entrada 420 de 30 de outubro de dois mil e catorze). ----------------g) Procederao solicitado no requerimento com “Entrada N.º 372, de um de
outubro de dois mil e catorze”, apresentado por José Maria Figueiredo,Bilhete de
Identidade3836515. ------------------------------------------------------------------------------h) Proceder ao solicitado no requerimento com “Entrada N.º 388, de treze de
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outubro de dois mil e catorze”, apresentado por António Manuel Alves da Silva,
Bilhete de Identidade 139170006. -------------------------------------------------------------i) Proceder ao solicitado no requerimento com “Entrada N.º 396, de dezasseis de
outubro de dois mil e catorze”, apresentado por Vasques António Lousada
Ferreira, Bilhete de Identidade 05711144. ---------------------------------------------------j) Proceder ao solicitado no requerimento com “Entrada N.º 399, de vinte de
outubro de dois mil e catorze”, apresentado por Armindo Daniel Martins. ----------k) Proceder ao solicitado no requerimento com “Entrada N.º 404, de vinte um de
outubro de dois mil e catorze”, apresentado por Maria Helena Vieira Queirós
Ferreira, Bilhete de Identidade 3836515. ----------------------------------------------------l) Proceder ao solicitado pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Vinhais (“Entrada 400 de 21 de outubro de dois mil e catorze”) . Assim, será
efetuada doação de viatura ‘Jeep de marca UMM ALTER 4X4 - B11D1L (Ano de
1987, matrícula OE-75-35).----------------------------------------------------------------------Ponto quatro – Outros assuntos. ------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou que, à data, ainda não foi recebida qualquer
resposta escrita da Câmara Municipal de Vinhais, no sentido desta apoiar a
compra de viatura (4x4). Face ao exposto, tendo presente a urgência desta
aquisição, focada em reuniões anteriores, bem como a política de dinamização
do comércio local, a Junta de Freguesia de Vinhais irá proceder ao envio de
convites (e respetivo cadernos de encargos) para apresentação de propostas, a
todos os stands automóveis existentes na Freguesia de Vinhais. ---------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
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presente ata, constituída por seis páginas, que depois de lida e aprovada, vai ser
assinada pelos presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente
_________________________________
(António Luís Gomes Gonçalves)

O Secretário
_________________________________
(João Cristiano Rodrigues Cunha)

A Tesoureira
_________________________________
(Amália da Conceição Rodrigues Félix)
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