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Assembleia de Freguesia de Vinhais
ATA N.º 1 e 2 – ANO 2020

PRESIDENTE - Luís Filipe Garcia

SECRETARIOU - Joaquim Domingos Alves

MEMBROS PRESENTES - António Luís Gomes Gonçalves
- Vítor Garcia Luís
- Nuno Rafael Freitas Fernandes
- Francisco Augusto Pinto
- Nuno Miguel Ramos Veiga

HORA DE ABERTURA – Vinte horas do dia vinte e nove de Junho de dois mil e vinte.

ORDEM DE TRABALHOS da 1ª SESSÃO:

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. Apreciação, discussão e eventual aprovação do relatório de contas do ano
financeiro de 2019;
4. Diversos.
5. Período reservado ao público.

Largo do Arrabalde n.º1 – 5320 - 318 VINHAIS
Telefone/Fax 273 772 695
E-mail: jfvinhais@.mail.telepac.pt

2

Assembleia de Freguesia de Vinhais
ORDEM DE TRABALHOS da 2ª SESSÃO:

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;
2.4Período de intervenções;
3. Diversos.
4. Período reservado ao público.

ORDEM DE TRABALHOS da 1ª SESSÃO:

1. Período de antes da ordem do dia:
Tomou da palavra o Sr. presidente da junta, apresentando um voto de pesar pelas
vítimas que faleceram devido á pandemia COVID-19. Propôs ainda que seja feita uma única ata
para as 1º e 2ª sessão que devido a pandemia a 1ª teve de ser adiada sendo realizadas no
mesmo dia da 2ªsessão. Foi colocado a votação e foi aprovada por unanimidade.
2. Ordem do Dia:
2.1. Apreciação e votação da ata da reunião anterior;
Depois de votada esta ata foi aprovada por com duas abstenção e cinco votos a favor.
2.2. Leitura resumida do expediente:
Deu entrada um pedido de substituição para as duas sessões de Carla Tavares.
2.3. Informação Escrita do Sr. Presidente da Junta:
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INFORMAÇÃO ESCRITA | 29.06.2020
Boa noite Exmo. Sr. Presidente, Senhores Secretários, restantes Membros da Assembleia
de Freguesia de Vinhais.
Hoje, no quadro de pandemia que vivemos, espero e desejo que todos estejam bem de
saúde, assim como todos os vossos familiares, amigos e conhecidos. Ainda neste quadro,
proponho, à Assembleia de Freguesia de Vinhais, um voto de pesar pelos Vinhaenses que,
no decurso dos últimos meses, infelizmente padeceram vítimas da “COVID-19”. Assim,
sugiro que esta Assembleia realize um minuto de silêncio.

Seguidamente, na qualidade de Presidente desta Junta de Freguesia, como tem vindo a
ser habitual, refiro 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 reiterar que
esta Junta de Freguesia continua a lamentar a instabilidade dos trabalhadores da referida
equipa e a ausência de resposta pela Câmara Municipal de Vinhais relativa a este assunto.
Para além do comprometimento dos trabalhos, é lamentável a situação laboral de
precariedade que, infelizmente, continua a existir (Beneficiários do “Programa CEI+” do
IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional). Destaco que, face aos
“impossibilitadores” recursos financeiros desta Junta de Freguesia para a criação de uma
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‘Equipa de Cantonagem’ estável e integrada, foi necessário recorrer, uma vez mais, ao
referido programa, através de nova candidatura. No passado dia um do presente mês, na
sequência da aprovação da referida candidatura, iniciaram funções três novos
benificiários, sendo que, a três do mesmo mês, cessaram funções outros três.

Na 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 26.498,92€;
b) Obras realizadas:
b.1) Armoniz: Limpeza de caminhos rurais e ruas da aldeia; Manutenção de valetas e
aquedutos para escoamento de águas pluviais;
b.2) Ermida: Limpeza de caminhos rurais e ruas da ladeia. 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: limpeza 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). Deu-se também início à pintura do cemitério. Ainda sobre a aldeia de Rio de
Fornos, destaco, uma vez mais, que continua a aguardar-se resposta concreta
relativamente à execução do “Pontão da Ribeira de Ladrões – Lugar da Ladeira”.
b.4) Moás: Limpeza da aldeia (valetas e ruas) e caminhos rurais; limpeza do cemitério;
Manutenção

de

valetas

e

aquedutos

para

escoamento

de

águas

pluviais; Implementação de “Números de Polícia” em curso.
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;
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- Manutenção (limpeza) da Fonte do Cano;
- 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”);
d) Apoio logístico e financeiro na realização do “Cortejo de Carnaval 2020”, o qual
decorreu de forma muito positiva, com elevado envolvimento da Comunidade. Pelo
exposto, deverá ser dada continuidade a este apoio 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.

Seguidamente, tendo presente que momentos excecionais, requerem decisões e ações
excecionais, informo que, no quadro da pandemia de “COVID-19” que o mundo viveu no
decurso dos últimos meses, a Junta de Freguesia de Vinhais esteve sempre no terreno.
Assim, é meu dever informar que esta Junta de Freguesia, por deliberação e ação do seu
executivo, desenvolveu inúmeras ações, das quais dou devido conhecimento à
Assembleia de Freguesia de Vinhais:
1- Reuniões de executivo de Junta de freguesia desenvolvidas por videoconferência,
tendo em linha de conta as indicações de confinamento social propostas pela OMS
- Organização Mundial da Saúde e definidas pela DGS - Direção-Geral da Saúde;
2- Na sequência do ‘Estado de Emergência’ implementado em Portugal, por Decreto
n.º 14-A/2020, de 18 de março, pelo Exmo. Sr. Presidente da República, foi
encerrada a sede da Junta de Freguesia, a 19 de março de 2020, tendo o
atendimento público passado a ser desenvolvido via email e/ou telefone. Nesse
sentido, foi afixada informação nos lugares de estilo, bem como nas páginas
oficiais (online) da Junta de Freguesia de Vinhais. Neste particular, devo destacar
que fui contactado diariamente, pelos Fregueses, para proceder à emissão e
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autenticação de documentos essenciais, tais como “prova de vida”, “atestado de
residência”, etc. Respondendo a estas solicitações, os documentos foram por mim
elaborados e entregues, no domicílio de cada um dos Fregueses, cumprindo todas
as normas de segurança na prevenção de contágio da “COVID-19”. Este serviço
continua a ocorrer, ainda que a sede da Junta de Freguesia tenha reaberto ao
público, no passado dia 4 de maio de 2020, em conformidade com o “Plano de
Desconfinamento” delineado e implementado pelo Governo de Portugal, em 30 de
abril de 2020;
3- Desenvolvimento de trabalhos de desinfeção da via pública, levados a cabo no
decurso dos meses de março e abril de 2020, em todas as ruas das aldeias da
Freguesia: Armoniz, Ermida, Moás e Rio de Fornos;
4- Prestação de apoio domiciliário diário, através da auscultação e entrega de bens de
primeira necessidade (alimentos/medicamentos) a pessoas que residem sozinhas,
sem “retaguarda familiar”, ou que sofrem de doenças crónicas em toda a
Freguesia de Vinhais. Devo destacar que este apoio de grande proximidade foi (e
continua a ser) desenvolvido por mim e não por uma empresa contratualizada para
o efeito. Esta decisão teve, obviamente, na sua base a questão da proximidade que
esta Junta de Freguesia desde sempre fomentou, bem como a parca
disponibilidade financeira que é do vosso conhecimento;
5- Aquisição de 15 computadores portáteis, com acesso à internet, oferecidos ao
Agrupamento de Escolas D. Afonso III – Vinhais, no sentido de suprir dificuldades
que muitos alunos evidenciam, não dispondo de meios informáticos para assistir às
aulas online. A gestão e distribuição dos referidos equipamentos foi (e será) da
responsabilidade do Agrupamento de Escolas D. Afonso III – Vinhais, tendo por
base princípios inerentes aos Serviços de Ação Social da instituição;
6- Aquisição de máscaras individuais de proteção, para oferta “porta a porta”, a todos
os residentes na Freguesia, no sentido de promover a proteção comunitária.
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Saliento que a entrega foi desenvolvida pelos membros do executivo e pela
‘Equipa de Cantonagem’ da Junta de Freguesia de Vinhais, bem como por cidadãos
voluntários da Freguesia que, desde o primeiro momento da pandemia “COVID19”, se disponibilizaram para auxiliarem esta Junta de Freguesia nas ações que esta
viesse a desenvolver. Pelo presente, à semelhança do registado em ata de
executivo de abril de 2020, reitero o agradecimento público às senhoras Adélia
Pinto e Margarida Patrício e aos senhores Joaquim Alves e Hugo Alves, pela sua
preciosa ajuda na (por vezes, menos fácil) tarefa de entregar “porta-a-porta” as
referidas máscaras de proteção;
7- Aquisição de material de proteção individual (máscaras, batas, luvas, viseiras, etc.)
oferecido a instituições de “linha da frente” sediadas na Freguesia de Vinhais. A
saber: Bombeiros Voluntários de Vinhais; GNR – posto de Vinhais; Santa Casa da
Misericórdia de Vinhais; Unidade de Cuidados Continuados de Vinhais e Unidade
Local de Saúde de Vinhais;
8- Desenvolvimento de Parceria oficial com os CTT, no âmbito da campanha “FIQUE
EM CASA - Cooperação entre Entidades Locais em Ações de Responsabilidade
Social e Solidariedade para Idosos”. Ao contrário do que a Câmara Municipal de
Vinhais tornou público, este serviço não existia na Freguesia, sendo que, após
parceria oficializada, a Junta de Freguesia de Vinhais assegura, no domicílio, o
serviço de pagamento de “vales de reforma”, sem cobrança de qualquer taxa
adicional aos utentes, no sentido de salvaguardar a população sénior da Freguesia,
tendo presente que esta é um grupo de elevadíssimo risco na atual pandemia;
9- Prestação de apoio alimentar, ao longo de três meses, a elementos do ‘Circo
Arena’, dado este ter ficado retido na Freguesia de Vinhais, no decurso da
pandemia “COVID-19”. Neste caso concreto, devo referir que esta Junta de
Freguesia foi humanamente sensível às dificuldades apresentadas, as quais,
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lamentavelmente, não obtiveram resposta condigna por parte da Câmara
Municipal de Vinhais;
10- Cancelamento de atividades previstas no PAA. A saber: a) “II Mostra do Folar e
Produtos da Terra”, agendada 12 de abril de 2020; b) Comemoração do “Dia
Mundial do Ambiente 2020”, prevista para 5 de junho; c) “Festas de S. João 2020”,
agendadas para 23 de junho de e d) “Dia Mundial da Juventude 2020”, previsto
para o próximo dia 12 de agosto;

Finalizando o ponto referente à pandemia da “COVID-19”, informo que o executivo da
Junta de Freguesia de Vinhais irá reportar, oportunamente, as despesas destinadas a
medidas de combate aos efeitos da “COVID-19”, em conformidade com o decretado
pela Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril, que “(...) estabelece um regime excecional de
cumprimento das medidas previstas nos Programas de Aj
.

-

. (...)”;

No presente momento, as medidas suprarreferidas acarretaram despesas para esta
junta de Freguesia no valor de 9 029,91€.

Termino a presente intervenção entregando a todos o “Boletim Informativo n.º 1” desta
Junta de Freguesia, publicado em fevereiro de 2020, e renovo 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.
Muito obrigado.
Vinhais, 29 de junho de 2020
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2.4. Período de intervenções.
Usou da palavra o Sr. Vítor Luís para questionar o executivo se as despesas referidas com
a pandemia covid-19 são definitivas e se o valor apresentado foi o já despendido até a data?
Luís Gonçalves tomou da palavra para felicitar o executivo da junta de freguesia pela
forma empenhado como lidou com os assuntos relacionados com a pandemia COVID-19 ficando
agradado com o apoio atribuído ao circo Arena.
O Sr Presidente referiu que as despesas são as gastas até ao momento podendo ser
retificadas com a evolução da situação. Aproveitou ainda para agradecer a Luís Gonçalves as
palavras de reconhecimento numa faze difícil com esta referindo que foi feio o possível para
suavizar as consequências desta pandemia.
3. Apreciação, discussão e eventual aprovação do relatório de contas do ano financeiro de
2019;
O Sr. Vítor Luís tomou da palavra para pedir esclarecimento ao executivo da junta de
freguesia sobre a despesa gasta com os computadores atribuídos ao Agrupamento Escolar.
Referiu o Sr. Presidente de junta que o valor foi 2 765,00 euros pois trata-se de
computadores recondicionados.
Colocado a votação este foi aprovado com uma abstenção e 4 votos a favor e três
abstenções.
3. Diversos
Tomou da palavra Sr. Vítor Garcia para perguntar ao executivo se utilizam herbicida na
via pública. O Sr. Luís Gonçalves questionou sobre o estado da fonte de S. António. Explicou o
presidente da Junta que o herbicida só é aplicado em locais específicos como exemplo nos
cemitérios e outros recintos fechado e é utilizado um herbicida não residual quanto a fonte de
Santo António bem como os azulejos vandalizados da fonte do cano não foram esquecidos, foi
dada prioridade a pandemia.
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4. Período reservado ao público.
Solicitou a palavra João Cunha secretario do executivo da juntas de freguesia para
esclarecer que antes de se adquirirem os computadores foi ouvido o agrupamento sobre
quias as necessidade mais urgentes onde nos foi dito que seriam a falta de
computadores. A junta de freguesia entregou os computadores e o Agrupamento é que
os distribuiu a quem entendeu. Aproveitou ainda para agradecer a Luís Gonçalves as
palavras de reconhecimento pelo trabalho da junta durante a pandemia.
Relativamente ao apoio atribuído ao Circo Arena foi uma atitude de dignidade pois foinos relatado que estariam inclusive a passar fome.

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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