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

-----------------------------------ATA N. º 8 / 2018------------------------------------ 

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma 

horas, na sede desta Junta e Freguesia, reuniu o executivo constituído pelo 

Presidente – Marco Alexandre Maciel Costa, 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. ---------------------------------------------- 

O executivo destacou, novamente, os trabalhos de limpeza de caminhos 

rurais/agrícolas em todas as aldeias da Freguesia, bem como na vila, tendo sido 

recebidas várias congratulações dos habitantes, pela excelência dos trabalhos 

desenvolvidos. ----------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, foi desenvolvida uma reflexão sobre o ‘Dia da Juventude – 2018’, 

considerando esta Junta de Freguesia que as atividades implementadas se 

revestiram de elevado sucesso junto da comunidade local, especialmente junto 

dos jovens que, de forma entusiástica, participaram no evento e congratularam a 

Junta de Freguesia pela iniciativa. Face ao exposto, o executivo considerou que, 
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em anos vindouros, deverá ser dada continuidade ao ‘Dia da Juventude’. Foi ainda 

referido o apoio (financeiro e logístico) prestado pela Câmara Municipal de Vinhais 

na primeira edição deste evento. ----------------------------------------------------------------  

Concluindo o presente ponto da ordem de trabalhos, o executivo debruçou-se 

sobre a entrega dos “números de polícia” na aldeia de Rio de Fornos, destacando 

que está a decorrer conforme previsto. Mais se salientou que a Câmara Municipal 

de Vinhais será solicitada, no sentido de prestar o apoio técnico necessário ao 

desenvolvimento de trabalhos relativos à toponímia e “números de polícia” das 

restantes aldeias da Freguesia. A saber: Armoniz, Ermida e Moás. ------------------- 

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 de oito mil, cento e doze euros e setenta e sete 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 mil duzentos e cinquenta euros, à empresa ‘Go 

Discover Portugal’’, referente a ‘voos na vertical em balão de ar quente’, no âmbito 

do ‘Dia da Juventude – 2018’. Fatura/Recibo número 28, com entrada número 274. 

a.2) Pagamento no valor de quatrocentos euros, à empresa ‘Manuel Fernandes 
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Rodrigues’, referente a aquisição de “Pórtico Metálico - Junta de Freguesia de 

Vinhais”. Fatura/Recibo n.º 1340, com entrada n.º 269. -----------------------------------

a.3) Pagamento no valor de setenta e nove euros, à empresa ‘Brigoffice’, referente 

a ‘Sacos de Lixo’, para “Desfile do Dia do Ambiente”. Fatura/Recibo n.º 201801147, 

com entrada n.º 272. --------------------------------------------------------------------------------

a.4) Pagamento no valor de setenta e quatro euros e sessenta e seis cêntimos, à 

empresa ‘Orlando Sacramento Matias.’, referente a materiais para a ‘Equipa de 

Cantonagem’. Fatura/Recibo n.º 3417, com entrada n.º 247. ----------------------------

a.5) Pagamento no valor de cento e sessenta e dois euros e oitenta e três cêntimos, 

à empresa ‘Supermercados Coviran’, referente a apoio para torneio de jogos 

tradicionais (“fito”), no âmbito das Festas de Santo António – Vinhais. 

Fatura/Recibo n.º 1038, com entrada n.º 279. -----------------------------------------------

a.6) Pagamento no valor de quinhentos euros e sessenta e um cêntimos, à 

empresa ‘ASPUBLICIDADE’, referente a conceção gráfica e impressão de “telas” 

para “Pórtico Metálico - Junta de Freguesia de Vinhais”. Fatura/Recibo n.º 1201, 

com entrada n.º 278. -------------------------------------------------------------------------------

a.7) Pagamento no valor de trezentos e sessenta e nove euros e cinquenta e oito 

cêntimos, à empresa ‘Barreira & Santos, Lda.’, referente a reparação de trator da 

Junta de Freguesia. Fatura/Recibo n.º 141, com entrada n.º 276. ----------------------

a.8) Pagamento no valor de setenta e nove euros e cinquenta e três cêntimos, à 

empresa ‘Manuel Pires & Ana Pires, Lda.’, referente a catering para artista 

Moullinex, no âmbito do ‘Dia da Juventude – 2018’. Fatura/Recibo n.º 202, com 

entrada n.º 285. --------------------------------------------------------------------------------------
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a.9) Pagamento no valor de dois mil, quinhentos e um euros e sessenta cêntimos, 

à empresa ‘Gualter do Nascimento Afonso’, referente a limpeza de caminhos 

rurais/agrícolas na Freguesia. Faturas/Recibos números 692 a 694, com entrada 

n.º 284. -------------------------------------------------------------------------------------------------

a.10) Pagamento no valor de cento e oito euros, à empresa ‘Supracitados’, 

referente a jantar de artista Moullinex e Equipa Técnica – Vamusica, no âmbito do 

‘Dia da Juventude – 2018’.  Fatura/Recibo n.º 384, com entrada n.º 287. ------------

a.11) Pagamento no valor de novecentos e trinta e dois euros e oitenta cêntimos, 

à empresa ‘Nuno Santarém Fernandes’, referente a limpeza de caminhos 

rurais/agrícolas da Freguesia. Fatura/Recibo n.º 97, com entrada n.º 286. ----------

a.12) Pagamento no valor de vinte e seis euros, à empresa ‘Rita Maria Gonçalves’, 

referente à aquisição de três arbustos para o “Nicho de S. Paulo” - Vinhais. 

Fatura/Recibo n.º 879, com entrada n.º 281. ------------------------------------------------- 

a.13) Pagamento no valor de duzentos e quinze euros e vinte cêntimos, à empresa 

‘Augusto & Gonçalves, Lda.’, referente a materiais para ‘Equipa de Cantonagem’. 

Fatura/Recibos números 896, 912, 932 e 941, com entrada n.º 316. ------------------ 

a.14) Pagamento no valor de seiscentos e vinte um euros e oitenta e um cêntimos, 

à empresa ‘Matnord’, referente a materiais para ‘Equipa de Cantonagem’. 

Fatura/Recibo n.º 1206, com entrada n.º 293. -----------------------------------------------

a.15) Pagamento no valor de três mil, quatrocentos e quarenta e quatro euros, à 

empresa ‘Fábrica da Igreja de Nossa Senhora da Assunção’, referente a pedido 

de apoio para substituição das portas da igreja de Moás. Fatura/Recibo n.º 56, 

com entrada n.º 296. -------------------------------------------------------------------------------- 
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a.16) Pagamento no valor de oitocentos e quarenta e oito euros, à empresa 

‘Gualter do Nascimento Afonso’, referente a limpeza de caminhos rurais/agrícolas 

da Freguesia. Fatura/Recibo n.º 696, com entrada n.º 297. ------------------------------

b) Solicitar à Câmara Municipal de Vinhais, via ofício, apoio técnico necessário ao 

desenvolvimento de trabalhos relativos à toponímia e “números de polícia” das 

aldeias de Armoniz, Ermida e Moás. -----------------------------------------------------------

c) Agendar reunião com a Câmara Municipal de Vinhais, no sentido de ser dada 

continuidade à ‘Equipa de Cantonagem’ atualmente em funções. ---------------------

Ponto cinco - Outros assuntos. -------------------------------------------------------------

Relativamente ao quinto ponto da ordem de trabalhos, o executivo destacou que 

a não realização dos “voos na vertical em balão de ar quente”, no âmbito do ‘Dia 

da Juventude – 2018’, teve na sua base questões de segurança, dado não se 

terem reunido as condições climatéricas necessárias para este tipo de atividade, 

agendada para a noite de doze de agosto último. Esta decisão foi tomada pelos 

técnicos da empresa contratada para o evento (“Go Discover Portugal”), a qual 

teve a concordância total do executivo da Junta de Freguesia, tendo presente que 

a segurança é sempre prioridade. No entanto, deve salientar-se que esta Junta de 

Freguesia poderá agendar esta atividade em nova data, sem qualquer custo 

adicional, uma vez que possui crédito (totalidade do valor pago) junto da 

supramencionada empresa. ----------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente ata, constituída por seis páginas, que depois de lida e aprovada, vai ser 

assinada pelos presentes. ------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS 
 

NIPC - 506 750 191 
                        
 

6 

 

O Presidente 

_________________________________ 

(Marco Alexandre Maciel Costa) 

 

O Secretário 

_________________________________ 

(João Cristiano Rodrigues Cunha) 

 

A Tesoureira 

_________________________________ 

(Amália da Conceição Rodrigues Félix) 

 

 


