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Assembleia de Freguesia de Vinhais
ATA N.º 3 – ANO 2019

PRESIDENTE - Luís Filipe Garcia

SECRETARIOU - Joaquim Domingos Alves

MEMBROS PRESENTES - António Luís Gomes Gonçalves
- Vítor Garcia Luís
- Francisco Augusto Pinto
- Nuno Miguel Ramos Veiga
-Teresinha da Conceição Pires Silva Gomes

HORA DE ABERTURA – Vinte horas e trinta minutos do dia vinte e sete de junho 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. 2ª Revisão ao Orçamento para o Ano 2019.
4. Diversos
5. Período reservado ao público.
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1. Período de antes da ordem do dia:
Pediu a Palavra o sr. Presidente da junta Marco Costa, para solicitar a mesa que inclua para
debate e votação o Decreto-Lei n.º 57/2019. de 30 de abril. Concretiza a transferência de competências
para os órgãos das freguesias a qual foi aceite. Relativamente o Sr. Vítor Luís questionou se havia alguma
alteração relativamente á última proposta apresentada a votação. Esclareceu o Sr. Presidente da Junta
que a alteração foi sobre as escolas.

Posta a votação a Lei n.º 57/2019 foi reprovada por unanimidade.
2. Ordem do Dia:
2.1. Apreciação e votação da ata da reunião anterior;
Depois de retificada e corrigida, a ata foi aprovada por unanimidade.
2.2. Leitura resumida do expediente:
Carla Sofia Pires Tavares enviou email onde apresentou a justificação da sua não
comparência na reunião de assembleia.
2.3. Informação Escrita do Sr. Presidente da Junta:

Boa noite, Ex.º Sr. Presidente, Senhores Secretários, restantes Membros da Assembleia de Freguesia de
Vinhais e Público presente. Na qualidade de Presidente desta Junta de Freguesia, continuo a destacar o
trabalho deste Executivo, patente na honradez dos compromissos assumidos, no quadro do Plano Anual
de Atividades delineado e aprovado para o ano em curso. Devo 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), bem como na vila de Vinhais, inclusivamente em
bermas de estradas municipais, ainda que de competência direta da CMV. Para que este trabalho fosse
desenvolvido, saliento a entrega e dedicação da ‘Equipa de Cantonagem’. Relativamente a este assunto,
não obtivemos 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.
Tenham presente que esta situação se arrasta há mais de nove meses, sendo que a Câmara Municipal de
Vinhais (CMV) informou, verbalmente, que a situação seria resolvida em janeiro de 2019. Mais informo que,
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 aprovada. Neste
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particular, transmito que foram preenchidas, a 1 de junho, as vagas aprovadas. Para o primeiro trimestre
de 2019, destacamos:
a) A Junta de Freguesia de Vinhais apresenta, neste momento, um saldo positivo de 25.893,07 €;
b) Obras realizadas:
c.1) Armoniz: Limpeza de caminhos e limpeza do cemitério;
c.2) Ermida: Limpeza da aldeia (valetas e ruas) e parte da estrada municipal, ainda que de
competência direta da CMV;
c.3) Rio de Fornos: Limpeza da aldeia (valetas e ruas), do cemitério e de caminhos rurais, bem
como de parte da estrada municipal (troço Vinhais – Rio de fornos), ainda que de competência
direta da CMV. Ainda sobre a aldeia de Rio de Fornos, destaco que continua a aguardar-se
resposta relativa à execução do pontão “à rigueira”;
c.4) Moás: Limpeza da aldeia (valetas e ruas) e caminhos rurais; limpeza do cemitério.
Vinhais:
- Limpeza de caminhos rurais / valetas (‘Equipa de Cantonagem’).
- Manutenção (limpeza) de fontes de “Lama Susana” e de “Santo António”;
- Limpeza de ruas na Portela da Vila e acesso “À Ribeira”;
- Manutenção (limpeza) da Fonte do Cano;
- Limpeza de lixo/entulho na zona histórica;
- Aguarda-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 e CIV, junto à “rotunda do assador”. Destaco, ainda, que foi resolvido, pela CMV, o
problema de segurança na escadaria de acesso ao mercado municipal (via praça do município),
após alerta desta Junta de Freguesia. (escadaria interdita, por parecer de técnicos da CMV).
Destaco o facto de estar em fase final a requalificação de passeios na zona de acesso à Escola
E.B. 1 de Vinhais, tendo esta Junta de Freguesia alertado para esta situação em novembro de
2017.
c) Organização da “Comemoração do Dia Mundial do Ambiente”, ocorrida no passado dia 5 do
corrente, em parceria com a GNR - 'Programas Especiais de Policiamento de Proximidade'
(PEPP), tendo como público alvo a Comunidade Educativa da Escola E.B. 1 de Vinhais. O dia foi
preenchido com diversas atividades lúdico-pedagógicas: Ação de Sensibilização subordinada à
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"Poluição da Água"; "Caminhada Ecológica", com recolha seletiva de lixo ('Passadiço de Santo
António'); Jogos Tradicionais; Workshop de Danças Sociais e Lanche Convívio.
d) Continuidade no apoio à Universidade Sénior de Vinhais, ao abrigo do Protocolo em vigor,
assinado com a ‘Vinhais Sénior, Associação Cultural’. Destaque para o “2.º Seminário de
Gerontologia de Vinhais”, ocorrido no passado dia 15 de junho, que muito contribuiu para a
reflexão sobre esta temática, tão importante na nossa Freguesia e Concelho (recordo que vivemos
com uma taxa de envelhecimento acima dos 500%)
e) Organização das “Festas de São João 2019”, destacando-se a segunda edição das “Marchas
Populares de São João”, nas quais participaram alunos da Educação Pré-Escolar ao 12.º ano de
Escolaridade do Agrupamento de Escolas D. Afonso III e da Santa Casa da Misericórdia de
Vinhais. Na presente edição, participou também a Universidade Sénior de Vinhais. No que
concerne a este assunto, devo partilhar que esta Junta de Freguesia deliberou atribuir “Louvores
Públicos” às Professoras Cândida Afonso e Ana Paula Ortega, pelo trabalho de excelência
desenvolvido em prol das “Marchas Populares de São João” (idealização e construção de “Arcos”).
Para este evento, a CMV apenas disponibilizou apoio logístico, negando o apoio financeiro
solicitado;
f) Continuidade no apoio logístico e financeiro a Associações e Clubes existentes na Freguesia,
mediante pedidos escritos, devidamente fundamentados no respetivos Planos Anuais de
Atividades;
Para finalizar, é meu dever partilhar com esta Assembleia, que têm vindo a ser desenvolvidos contactos
para o “Dia Mundial da Juventude 2019”. Neste particular, saliento que esta Junta de Freguesia
pretende “elevar a fasquia” do evento. Assim, informo que a Junta de Freguesia de Vinhais pretende
desenvolver, em parceria com a CMV, no próximo dia 9 de agosto, um concerto com uma banda de
“primeira linha” nacional, com projeção internacional: The Gift. Nesse sentido, foram estabelecidos
pedidos de apoio logístico e financeiro à CMV, podendo este evento ser incluído nas “Festas da Vila
2019” e, assim, contribuir para, no nosso entendimento, elevar a qualidade dos espetáculos musicais.
Aguardamos resposta, que esperamos positiva!
No sentido de, reitero, levarmos a “bom porto” a missão que os Vinhaenses nos confiaram e concretizar os
objetivos a que nos propusemos, apelo ao vosso empenho, ao vosso sentido crítico construtivo e à
consequente participação ativa, na melhoria da qualidade de vida de todos os Vinhaenses. Muito obrigado.
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2.4. Período de intervenções.
Tomou da palavra Sr. Vítor Luís referindo-se ao ponto de situação sobre o caso “Higino
Pinheiro”, disse ter tomado conhecimento junto do Tribunal Administrativo de Mirandela que o
assunto estaria prestes a ter resolução estando nas mãos do Sr. Dr. Juiz que marcará
julgamento ou tentativa de conciliação.
3. 2ª Revisão ao Orçamento para o Ano 2019.
Foi solicitado pelo presidente da assembleia a que Marco costa Presidente de Junta
tecesse um breve esclarecimento sobre o assunto, Marco Costa explicou que esta revisão
deve-se ao facto de ter de reportar a esta assembleia a verba atribuída pela autarquia a
esta junta relativa a organização do evento “I Mostra de Folar de Vinhais”.
Colocada a votação foi aprovada por unanimidade.
4. Diversos.
Nada a registar.
5. Período reservado ao público.
Nada a registar.
Não havendo mais nada a tratar, cerca das vinte e uma horas e vinte minutos, 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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