JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS
NIPC - 506 750 191

--------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA----------------------------------------------------------------ATA N. º 1 / 2014----------------------------------Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, pelas vinte e uma
horas, na sede desta Junta e Freguesia, reuniu o Executivo constituído pelo
Presidente – António Luís Gomes Gonçalves, 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. ---------------------------------------------No período antes da ordem do dia, o Senhor Presidente informou que iniciaram
funções, em catorze de janeiro de dois mil e catorze, dois trabalhadores no
âmbito “Medida CEI-Património”. Neste particular, Tiago Bruno Morais terá como
funções trabalhos inerentes à inventariação do património desta Junta de
Freguesia, em conformidade com o definido “Eixo de Ação 1” do Plano Anual (e
Plurianual) de atividades em curso. No que respeita a Maria da Conceição Alves
Lobo Cruz, exercerá funções de apoio na Educação Pré-Escolar do
Agrupamento de Escolas D. Afonso III – Vinhais, de acordo com o “Eixo de Ação
2” (Pontos 2.1 e 2.2) do referido Plano Anual (e Plurianual) de atividades. ---------1
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Ponto dois - Análise da situação; -----------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou que, no sentido de minimizar despesas, foi
renegociado o contrato de prestação se serviços com a empresa MEO, incluindo
este, a partir do presente mês, apenas serviços de telefone (rede fixa) e Internet,
num valor total mensal de quarenta euros. No mesmo sentido, foi suspenso o
contrato de prestação de serviços com a empresa “RCL- Digital”, correspondente
à inscrição da Junta de Freguesia de Vinhais no “Portal das Freguesias”, com um
valor de cinquenta euros mensais. ------------------------------------------------------------Seguidamente, o Executivo debruçou-se sobre aspetos relativos às contas
correntes. Relativamente a dívidas que transitaram do Executivo anterior, o
Executivo atual continua a lamentar o facto destas ainda não terem sido
saldadas. Na base desta situação mantém-se a não transferência, à data, de
verbas verbalmente assumidas pelo Senhor Presidente da Câmara em reunião
com o Executivo da Junta, ocorrida em vinte e sete de novembro de dois mil e
treze.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro - Deliberações; -----------------------------------------------------------------O Executivo deliberou, por unanimidade: ----------------------------------------------------a) Contactar, via ofício, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vinhais, no
sentido de solicitar a entrega da chave do armazém “Casa das Frutas”, no qual
se encontram viaturas/máquinas pertencentes a esta Junta de Freguesia. Na
base desta solicitação está a não entrega da referida chave, ainda que, da
tomada de posse do atual Executivo, a esta parte, tenham sido desenvolvidos
vários contactos telefónicos com o anterior Executivo desta Junta de Freguesia,
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bem como com o Vereador da Câmara Municipal de Vinhais, Senhor Salvador
Marques. Lamentavelmente, a chave continua a não estar na posse do atual
Executivo, não podendo, por isso, proceder-se à verificação do património desta
Junta de Freguesia existente no referido armazém, bem como ao seu estado de
conservação. ----------------------------------------------------------------------------------------b) Proceder à reparação de viatura da marca “UMM”, com a matrícula OE-75-35,
devido ao avançado estado de degradação em que esta se encontrava. A
proposta de orçamento, recebida em vinte e sete do corrente, apresenta um
valor total de trezentos e um euros e setenta e oito cêntimos. -------------------------d) Aguardar, até reunião ordinária de Executivo de março de dois mil e catorze,
por resposta escrita do Senhor Presidente do Executivo anterior - José Henrique
Vieira da Silva – à missiva (em anexo) enviada aos treze dias do corrente mês,
relativa ao equipamento comunicação móvel (“Pack iPhone 5 - 16GB”). Neste
particular, o atual Executivo considera a aquisição de tal equipamento, bem
como respetiva justificação apresentada pelo Senhor Presidente do Executivo
anterior - José Henrique Vieira da Silva -, profundamente lamentável e
condenável. ------------------------------------------------------------------------------------------e) Proceder, nos termos da Legislação e taxas aplicáveis, à venda de terreno
para uma sepultura no cemitério de Ermida, solicitada pela Senhora Josefina das
Dores Pires (C.C. n.º 2847289-6ZY7), através de requerimento (“Entrada 7 de
sete de janeiro de dois mil e catorze”). Nesse sentido, será notificada a
requerente para o registo, emissão de alvará e pagamento das taxas em
conformidade com o Regulamento. ------------------------------------------------------------3
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g) Não proceder à venda de qualquer terreno baldio para construção de
armazém de alfaias agrícolas, no lugar da “Eira do Castro”, aldeia de Moás, após
apreciação de requerimento (“Entrada 14, de nove de janeiro de dois mil e
catorze”), apresentado pelo Senhor Manuel Luís Morais Silva, (B.I. n.º 8725647).
Nesse sentido, será notificado o requerente. -----------------------------------------------h) Proceder, logo que possível, à instalação de vitrine (Informação/Necrologia)
na zona frontal (fachada) de edifício no Largo do Arrabalde, n.º 1 (loja do Senhor
Álvaro Fernandes), tendo em conta a autorização da proprietária do imóvel,
Senhora Maria de Lurdes Salgado Fernandes Ferreira. ---------------------------------i) Proceder ao contacto do Museu Nacional do Azulejo – Departamento de
Conservação e Restauro, no sentido de dar início à orçamentação relativa à
recuperação/restauro dos painéis laterais da “Fonte do Cano”, em conformidade
com o ponto 1.2) Beneficiação/manutenção de caminhos rurais, cemitérios,
capelas e outros edifícios/monumentos, definido no “Eixo de Ação 1” do Plano
Anual (e Plurianual) de atividades em curso. ----------------------------------------------Ponto quatro – Outros assuntos. ------------------------------------------------------------No que concerne ao quarto ponto, o Executivo manifestou satisfação face à
aprovação, pela Assembleia de Freguesia, das “Opções do Plano e proposta do
Orçamento” para o ano de dois mil e catorze. ----------------------------------------------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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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O Presidente
_________________________________
(António Luís Gomes Gonçalves)

O Secretário
_________________________________
(João Cristiano Rodrigues Cunha)

A Tesoureira
_________________________________
(Amália da Conceição Rodrigues Félix)
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