JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS
NIPC - 506 750 191

--------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA-----------------------------------------------------------------ATA N. º 4 / 2019-----------------------------------Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma
horas, na sede desta Junta e Freguesia, reuniu o executivo da mesma,
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 senhor Presidente começou por salientar o volume de 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). Para que este trabalho fosse desenvolvido, salientou a entrega e
dedicação da ‘Equipa de Cantonagem’ que, como foi dado a conhecer nas
últimas reuniões de executivo e Assembleias de Freguesia, tem apenas um
funcionário em funções, ao abrigo do “Programa CEI” do IEFP – Instituto de
Emprego e Formação Profissional. Infelizmente, continua a destacar-se que esta
situação é lamentável, não apenas pela precariedade inerente à vida laboral de
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Vinhaenses, mas também pela descontinuidade dos trabalhos, sua organização,
planeamento e execução continuada e concertada. Relativamente a este assunto,
continua a aguardar-se resposta aos vários pedidos efetuados (através de
reuniões presenciais / ofícios / contactos telefónicos e pessoais) à Câmara
Municipal de Vinhais, no sentido de auxiliar na resolução desta situação, a qual
continua a ser aquela que mais preocupa o executivo desta Junta de Freguesia.
Tendo presente que esta situação se arrasta há mais de seis meses, sendo que
a Câmara Municipal de Vinhais informou, verbalmente, que a situação seria
resolvida em janeiro de dois mil e dezanove, o executivo desta Junta de
Freguesia solicitou, em vinte e dois de março último, nova reunião com a
Câmara Municipal de Vinhais, aguardando, até à data, resposta. Ainda sobre
este assunto, na ausência de resposta a esta situação, o executivo desta Junta
de Freguesia submeteu candidatura ao “Programa CEI+” do IEFP – Instituto de
Emprego e Formação Profissional, tendo sido aprovado. Aguarda-se indicação
da entidade de tutela para preenchimento de vaga(s). -----------------------------------Seguidamente, o executivo destacou o sucesso da “1.ª Mostra do Folar e
Produtos da Terra”, ocorrida no passado dia vinte de abril, a qual superou as
expetativas iniciais, alcançando, de forma extremamente positiva, os objetivos
traçados, nomeadamente: a promoção do “nosso” folar, a dinamização da
economia local, bem como a valorização e projeção dos nossos costumes e
tradições, a nível gastronómico e cultural (música, dança e etnografia). Face ao
exposto, deverá ser dada continuidade ao evento, em anos vindouros. -------------Ponto dois – Análise da situação; ----------------------------------------------------------2

JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS
NIPC - 506 750 191

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 trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e oito euros e trinta e
três 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 setecentos euros, à empresa ‘Arbórea’, referente a
limpeza de caminhos (internos) nas aldeias de Armoniz, Ermida e Rio de Fornos.
Fatura/Recibo número 02/398, com entrada número n.º 91. --------------------------a.2) Pagamento no valor de trezentos euros, à empresa ‘Associação Cultural
Recreativa, Desportiva de Ousilhão’, referente à participação dos “Gaiteiros de
Ousilhão” na “1.ª Mostra do Folar e Produtos da Terra”. Fatura/Recibo n.º 99,
com entrada números 116. ----------------------------------------------------------------------a.3) Pagamento no valor de duzentos e cinquenta euros, à empresa ‘Associação
Regional de Ciclismo e Ciclo-Turismo de Bragança’, referente a apoio para a “II
Volta ao Nordeste em Bicicleta”. Fatura/Recibo n.º 4/2019, com entrada n.º 120 .
a.4) Pagamento no valor de valor vinte e cinco euros, à empresa ‘Nuno &
Cláudia, Lda.”, referente a lanche dos “Gaiteiros de Ousilhão”, no âmbito da “1.ª
Mostra do Folar e Produtos da Terra”. Fatura/Recibo n.º 112418, com entrada
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número 117. -----------------------------------------------------------------------------------------a.5) Pagamento no valor de quinhentos e quarenta e um euros e vinte cêntimos,
à empresa ‘Movelagarelhos O Castanheiro, Lda.’, referente a “aluguer de
bancadas para expositores” – Fatura n.º 12/2019, com entrada n.º 118. ------------a.6) Pagamento no valor de trezentos e sessenta e nove euros, à empresa
‘PressNordeste’, referente a publicidade da “1.ª Mostra do Folar e Produtos da
Terra”. Fatura/Recibo n.º 353/2019, com entrada número 114. ----------------------a.7) Pagamento no valor de setenta e seis euros e noventa e cinco cêntimos, à
empresa ‘Restaurante O Comercial, referente a lanche de eletricistas da Câmara
Municipal de Vinhais em apoio à “1.ª Mostra do Folar e Produtos da Terra” e
almoços dos “Gaiteiros de Ousilhão” - “1.ª Mostra do Folar e Produtos da Terra”.
Faturas/Recibos números 35 e 35, com entrada número 115 . ------------------------a.8) Pagamento no valor de duzentos e noventa e cinco euros e vinte cêntimos,
à empresa ‘Tipografia Artegráfica Brigantina’, referente a publicidade (“flyers”)e
fichas de inscrição para “1.ª Mostra do Folar e Produtos da Terra”. Fatura/Recibo
n.º 416, com entrada número 107. -----------------------------------------------------------a.9) Pagamento no valor de cento e oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos,
à empresa ‘Mensageiro de Bragança’, referente a publicidade da “1.ª Mostra do
Folar e Produtos da Terra”. Fatura/Recibo n.º 226, com entrada número 106. ----a.10) Pagamento no valor de cinquenta euros, à empresa ‘Supermercado Nova
Era’, referente a materiais para atividades pascais da Educação Pré-Escolar do
Agrupamento de Escolas D. Afonso III – Vinhais. Fatura n.º 12895, com entrada
n.º 104. ------------------------------------------------------------------------------------------------4
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a.11) Pagamento no valor de sessenta euros, à empresa ‘CTT – Correios de
Portugal - Balcão de Vinhais’, referente a distribuição concelhia de publicidade
(“flyers”) da “1.ª Mostra do Folar e Produtos da Terra”. Fatura/Recibo n.º 3546,
com entrada número 103. ------------------------------------------------------------------------a.12) Pagamento no valor de cento e sessenta euros e cinquenta cêntimos, à
empresa ‘Francisco Matias’, referente a material de desgaste para ‘Equipa de
Cantonagem’. Fatura n.º 752, com entrada n.º 101. --------------------------------------a.13) Pagamento no valor de cento e setenta e dois euros e cinquenta e nove
cêntimos, à empresa ‘CTT – Correios de Portugal - Balcão de Vinhais’, referente
a distribuição, na Freguesia de Vinhais, de ”Boletim Informativo – N.º 1”.
Fatura/Recibo n.º 3, com entrada número 102. --------------------------------------------a.14) Pagamento no valor de vinte e seis euros e cinquenta cêntimos, à empresa
‘Rita Maria Gonçalves’, referente a aquisição de peças de barro para “Jogo da
Panelinha”, no âmbito da “1.ª Mostra do Folar e Produtos da Terra”.
Fatura/Recibo n.º 1007, com entrada número 119 . ---------------------------------------b) Enviar ofício de pedido de apoio logístico e financeiro, à Câmara Municipal de
Vinhais, para organização de “Festa de S. João – 2019”. -------------------------------c) Solicitar orçamentos a bandas/grupos musicais para arraial das “Festa de S.
João – 2019”. ----------------------------------------------------------------------------------------d) Convidar comerciantes do ramo de cafetaria/restauração existentes na
freguesia para exploração de bar das “Festa de S. João – 2019”. --------------------Ponto quatro - Outros assuntos. ------------------------------------------------------------Finalizando a reunião, o executivo procedeu à avaliação do desempenho da
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Assistente Operacional Ludovina da Conceição Fernandes Carrera, em
conformidade com o estipulado no Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 e
setembro, na Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro e na Portaria n.º 1633/2007,
de 31 de dezembro. Neste particular, foram preenchidos os ‘Modelos de Fichas
de Avaliação, bem como definida a ‘Avaliação Global de Desempenho’, que será
transmitida à trabalhadora, em entrevista a realizar oportunamente, seguindo-se,
de acordo com a legislação em vigor, comunicação às entidades respetivas. -----Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata, constituída por seis 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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