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----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA--------------------------------- 

--------------------------------------ATA N.º 7 / 2021-------------------------------------- 

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas, 

reuniu, na sede da Junta de Freguesia de Vinhais, o executivo da Junta de 

Freguesia de Vinhais, constituído pelo Presidente – Marco Alexandre Maciel Costa, 

pelo Secretário – João Cristiano Rodrigues Cunha e pela Tesoureira – Amália da 

Conceição Rodrigues Félix. --------------------------------------------------------------------------- 

O executivo deu início à reunião, 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 primeiro ponto da ordem de trabalhos, foram analisadas as medidas inerentes ao 

“Plano de Desconfinamento”, decretado pelo Governo de Portugal, no quadro da 

pandemia “COVID-19”. De forma particular, foram analisadas as medidas que dizem 

respeito às ações / competências desta Junta de Freguesia. --------------------------------

Seguidamente, o senhor Presidente referiu que a Junta de Freguesia de Vinhais tem 

dado continuidade aos trabalhos previstos, nomeadamente ao nível da ‘Equipa de 

Cantonagem’. Neste particular, continuam a destacar-se: permanente limpeza e 

requalificação de caminhos rurais em toda a Freguesia, bem como de zonas 
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públicas das aldeias. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Em conformidade com o referido em reuniões anteriores, o executivo desta Junta de 

Freguesia reiterou o trabalho da ‘Equipa de Cantonagem’, bem como a precariedade 

laboral inerente à mesma, a qual continua a preocupar o executivo desta Junta de 

Freguesia, especialmente pela continuidade de ausência de resposta, por parte da 

Câmara Municipal de Vinhais, sobre este assunto. --------------------------------------------- 

Ponto dois – Análise da situação; ----------------------------------------------------------------

A Junta de Freguesia analisou a conta corrente existente na agência de Vinhais da 

Caixa Geral de Depósitos. À data da presente reunião, a conta apresenta um saldo 

contabilístico no valor de cinquenta e sete mil e quarenta euros e cinquenta e um 

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 dois mil, quinhentos e noventa e sete euros, à empresa 

‘Manuel Firmino Carril, Unipessoal, Lda.,’ referente a limpeza de caminhos da 

Freguesia. Fatura/Recibo número 2021/15, com entrada número 190. ------------------- 

a.2) Pagamento no valor de cento cinquenta euros, à empresa ‘Rita Maria 

Gonçalves’, referente a coroas florais de homenagem aos Bombeiros Voluntários de 

Vinhais falecidos em serviço. Fatura/Recibo número 1315, com entrada número 189.  

a.3) Pagamento no valor de dois mil, cento e cinquenta e um euros e oitenta cêntimos, 
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à empresa ‘Madelena Isabel Gomes Rodrigues Silva’, referente a limpeza de 

caminhos da Freguesia. Fatura/Recibo número 2021/14, com entrada número 187. -- 

a.4) Pagamento no valor de quarenta e dois euros, à empresa ‘Francisco Jacinto do 

Rio Matias’, referente a materiais para a ‘Equipa de Cantonagem’. Fatura/Recibo 

número 1205, com entrada número 174. ----------------------------------------------------------- 

a.5) Pagamento no valor de quatrocentos e quarenta e cinco euros e vinte cêntimos, à 

empresa ‘Vítor José Santarém Nascimento’, referente a limpeza de caminhos da 

Freguesia. Fatura/Recibo número 2021/29, com entrada número 176. -------------------- 

a.6) Pagamento no valor de seiscentos e sessenta sete euros e oitenta cêntimos, à 

empresa ‘Madalena Isabel Gomes Rodrigues Silva’, referente a limpeza de 

caminhos da Freguesia. Fatura/Recibo número 2021/12, com entrada número 170. -- 

b) Conceder apoio à Cooperativa de Informação Cultura Rádio Vinhais, CRL, no 

valor de cento e cinquenta euros, face ao pedido recebido, via ofício, datado de 

catorze de julho de dois mil e vinte e um. ---------------------------------------------------------  

d) Adjudicar espetáculo musical com Fabíola Mourinho e Pedro João, no sentido de 

encerrar o ciclo de concertos iniciado no verão transato, com o projeto “A Música Vai 

à Aldeia”. Este espetáculo terá a denominação de “ESPERANÇ’ARTE”, ficando 

agendado para o dia vinte e oito de agosto do corrente ano, no Adro de S. Francisco 

(Seminário de Vinhais), cumprindo todas as normas de segurança instituídas pela 

DGS – Direção-Geral de Saúde para as atividades culturais de exterior, caso estas 

venham a ser possíveis na data a definir. Ainda neste âmbito, foi deliberado 

adjudicar serviços técnicos de sonorização e iluminação à empresa Vamusica, tendo 

por base o orçamento previamente solicitado. --------------------------------------------------- 



JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS 

NIPC - 506 750 191 

4 

 

 

Ponto quatro - Outros assuntos. ------------------------------------------------------------------ 

Finalizando a reunião, mantendo a habitual postura de compromisso público, o 

executivo destacou, novamente, que, no quadro das suas competências e de forma 

sustentável, a Junta de Freguesia de Vinhais continuará a sua ação no combate à 

pandemia da “COVID-19”, fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para proteção 

e auxílio de todos os habitantes da Freguesia, não descurando os trabalhos / 

atividades habituais, devidamente fundamentados nas opções dos planos anual e 

plurianual, aprovados para o mandato em curso. -----------------------------------------------

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 

                 

(Marco Alexandre Maciel Costa) 

 

O Secretário 

                

(João Cristiano Rodrigues Cunha) 

 

A Tesoureira 

                  

(Amália da Conceição Rodrigues Félix) 


