JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS
NIPC - 506 750 191

--------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA-----------------------------------------------------------------ATA N. º 11 / 2022-----------------------------------Ao primeiro dia do mês de Agosto de dois mil e vinte e dois, pelas vinte e uma
horas, na sede desta Junta de Freguesia, reuniu o Executivo constituído pelo
Presidente – Sílvio António Costa da Silva, pela Secretária – Teresinha da
Conceição Pires Silva Gomes e pelo Tesoureiro – André Augusto Beato Ferreira,
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, deu início à ordem de trabalhos, salientando que, apesar das
contingências impostas pela pandemia “COVID-19”, esta Junta de Freguesia
continua a desenvolver os trabalhos previstos, nomeadamente ao nível da “Equipa
de Cantonagem”. No presente, destacam-se: limpeza de caminhos rurais em toda
a Freguesia; continuidade da limpeza nas ruas e valetas das aldeias da Freguesia
e da Vila; limpeza de todas as fontes da Freguesia; continuidade da limpeza e
manutenção dos cemitérios das aldeias da Freguesia;--------------------------------------No presente, temos três trabalhadores na “Equipa de Cantonagem”, no âmbito do
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“Programa CEI+”, dois deles cedidos pela Câmara Municipal e um da Junta de
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------Referir, que foi celebrado um protocolo de parceria com o Agrupamento de Escolas
D. Afonso lll de Vinhais, com vista à Implementação e Desenvolvimento do Projeto
Clube Ciência Viva.------------------------------------------------------------------------------------Foi-nos pedido pelo Sr. Padre Luis Morais, Pároco da Igreja de Nª Senhora da
Encarnação, apoio financeiro no valor de quinhentos euros (500,00€) para a
atuação do Grupo Coral Brigantino na Festa Religiosa do Concelho no dia quinze
de Agosto. Foi deliberado conceder o apoio.---------------------------------------------------Fomos contatados pela população de Moás, para apoiarmos a realização de um
Torneio de Fito no dia vinte e quatro de Julho, foi deliberado apoiar o Torneio, com
a compra de alguns prémios e de comida para o lanche.-----------------------------------A junta de Freguesia esteve presente na 4ª Bienal Jorge Lima Barreto, que
decorreu co Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais.--------------------------------Ponto dois – Análise da situação; ------------------------------------------------------------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 no valor de sessenta e três mil oitocentos e noventa e quatro euros e
três cêntimos.-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três – Deliberações; ----------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade: ----------------------------------------a) Em conformidade com o 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
discriminadas:-------------------------------------------------------------------------------------------a1) Pagamento no valor de cento e vinte euros, à empresa “Ourivesaria Silva”,
relativo à aquisição de troféus, fatura nº. 01D/6, com entrada nº.175;--------------------
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a2) Pagamento no valor de nove euros e noventa e nove cêntimos, à empresa
“AMANHECER- Manuel Pires & Ana Pires LDA”, relativo à aquisição de diversos
produtos para o Encontro de Gerações, fatura nº. 159388, com entrada nº.180;----a3) Pagamento no valor de duzentos e catorze euros e vinte e sete cêntimos, à
empresa “Petrovinhais”, relativo à aquisição de combustíveis para os trabalhos a
realizar pela “Equipa de Cantonagem”, faturas nº.109, 161 e 185 , com entrada
nº.182;----------------------------------------------------------------------------------------------------a4) Pagamento no valor de oitocentos e cinquenta euros euros, à empresa “Maria
Isabel Teixeira Mofreita”, relativo à atuação nas Festas de São João, fatura nº. 13,
com entrada nº.183;-----------------------------------------------------------------------------------a5) Pagamento no valor de trezentos euros, à empresa “Edições Vieira da Silva”,
relativo à aquisição de 25 exemplares do livro “Bom caminho para Santiago”, fatura
nº. 12200/000262, com entrada nº.184;---------------------------------------------------------a6) Pagamento no valor de setenta euros, à empresa “Restaurante Paulu s”,
relativo às refeições servidas aos elementos da banda que atuou nas Festas de
São João, fatura – recibo nº.71, com entrada nº.187;---------------------------------------a6) Pagamento no valor de seiscentos e doze euros e oito cêntimos à empresa
“Positivo & Genuíno”, relativo à aquisição de produtos para o Encontro de
Gerações, faturas nº.105969, 106631 e 60999, com entrada nº.193;-----------------a7) Pagamento no valor de cento e cinquenta e sete euros e sessenta e três
cêntimos à empresa “Supermercados Coviran – Perez Rodriguez José”, relativo à
aquisição de produtos para os lanches das crianças do Jardim de Infância, faturas
nº. 1268, 1307,1349 e 1393, com entrada nº.194;--------------------------------------------a8) Pagamento no valor de oitocentos euros euros, à empresa “MATNORD”,
relativo à aquisição de diverso material para os trabalhos a realizar pela “Equipa de
Cantonagem”, fatura nº.657, com entrada nº.197;--------------------------------------------a9) Pagamento no valor de duzentos e cinquenta euros, ao Grupo Cultural e
Recreativo de Santiago, relativo à atuação musical nas Marchas de São João,
fatura nº.20B, com entrada nº.202; ---------------------------------------------------------------3

a10) Pagamento no valor de cento e cinquenta e seis euros, à “Sociedade
Portuguesa de Autores.”, relativo à obtenção de licenças para a realização das
Festas de São João, fatura nº. 33597 e recibo nº. 69744, com entradas nº.204 e
205 respetivamente;-----------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro – Outros assuntos.---------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata, constituída por quatro páginas, que depois de lida e aprovada, vai ser
assinada pelos presentes. ---------------------------------------------------------------------------

O Presidente
_________________________________
(Sílvio António Costa da Silva)

A Secretária
_________________________________
(Teresinha da Conceição Pires Silva Gomes)

O Tesoureiro
__________________________________
(André Augusto Beato Ferreira)
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