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

------------------------------------ATA N. º 2 / 2020----------------------------------- 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma 

horas, na sede da Junta e Freguesia de Vinhais, reuniu o executivo da mesma, 

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 senhor Presidente destacou a continuidade dos trabalhos de limpeza e 

manutenção de caminhos rurais desenvolvidos em toda a Freguesia, salientando 

aldeias anexas (Armoniz, Ermida, Moás e Rio de Fornos) e também na vila de 

Vinhais. Ainda sobre este assunto, também à semelhança do destacado em 

reuniões anteriores, foi frisado 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. No sentido de colmatar esta situação, a Junta de Freguesia irá recorrer, 

uma vez mais, ao “Programa CEI+”, do IEFP – Instituto de Emprego e Formação 
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Profissional, submetendo uma candidatura. --------------------------------------------------

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 trinta mil, quinhentos e doze euros e oitenta e oito 

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 vinte dois euros e dez cêntimos, à empresa ‘Nuno 

Espírito Santo’, referente a material para apoio ao “Desfile de Carnaval 2020”. 

Fatura/Recibo número 1330, com entrada número n.º 53. ------------------------------- 

a.2) Pagamento no valor de vinte e seis euros à empresa ‘Positivo e Genuíno, 

Lda.’, referente a material para apoio ao “Desfile de Carnaval 2020”. 

Fatura/Recibo número 16568, com entrada número n.º 50. ------------------------------ 

a.3) Pagamento no valor de mil duzentos e cinquenta euros, a Luís Miguel do Vale 

Fernandes Vale, referente a publicação prevista para o ano de dois mil e vinte e 

um. Fatura/Recibo n.º 17, com entrada n.º 48. ----------------------------------------------- 

a.4) Pagamento no valor de cento e oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos, 

à empresa ‘Madalena Isabel Gomes Rodrigues Silva’, referente a “trabalhos de 
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limpeza em caminhos rurais”. Fatura/Recibo n.º 3/2020, com entrada n.º 46. ------

Pagamento no valor de cento e vinte e sete euros e vinte cêntimos, à empresa 

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

Fatura/Recibo n.º 727, com entrada n.º 10. -------------------------------------------------- 

a.5) Pagamento no valor de quarenta euros, à empresa ‘Sermontis’, referente a 

aplicação/chapa metálica para colocação de Editais no Largo do Arrabalde - 

Vinhais. Fatura/Recibo n.º 197, com entrada n.º 42. --------------------------------------- 

a.6) Pagamento no valor de sessenta e quatro euros, à empresa ‘Agrovinhais’, 

referente a materiais para a ‘Equipa de Cantonagem’. Fatura/Recibo n.º 1174, 

com entrada n.º 41. --------------------------------------------------------------------------------- 

a.7) Pagamento no valor de quarenta e oito euros e cinquenta cêntimos, à 

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

Cantonagem’. Faturas/Recibos n.º 1287 e 1288, com entrada n.º 39. ---------------- 

a.8) Pagamento no valor setecentos e cinquenta euros, à empresa ‘Fátima 

Raquel Eusébio Costa’, referente a pagamento de taxas de justiça, certidões e 

demais despesas de expediente inerentes ao processo com injunção n.º 

85319/19.0YIPRT, sobre o qual a Junta de Freguesia de Vinhais foi notificada. 

Fatura/Recibo n.º 217, com entrada n.º 35. ----------------------------------------------- 

a.9) Pagamento no valor de sessenta euros e vinte e sete cêntimos, à empresa 

‘Jorge Manuel, Sociedade de Granitos e Mármores, Lda.’, referente a materiais 

para construção de banco na aldeia de Moás. Faturas/Recibos n.º 1751, com 

entrada n.º 33. --------------------------------------------------------------------------------------- 

a.10) Pagamento no valor de cento e setenta e dois euros e cinquenta e sete 

cêntimos, à empresa ‘Matnord’, referente a materiais para a ‘Equipa de 
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Cantonagem’. Faturas/Recibos n.º 80, com entrada n.º 35. ----------------------------- 

a.11) Pagamento no valor de dezanove euros e quatro cêntimos, à empresa 

‘Carnes de Vinhais’, referente a controlo e abate de javalis, resultantes de 

Montaria ocorrida na aldeia de Alvaredos, para oferta aos convivas das aldeias 

de Armoniz, Ermida e Moás. Fatura/Recibo n.º 176, com entrada n.º 34. ----------- 

b) Solicitar, a empresas especializadas, orçamentos relativos a aluguer de tenda 

para a realização da “II Mostra do Folar e Produtos da Terra”, a ocorrer no dia 

onze de abril de dois mil e vinte (sábado de Páscoa), na Praça do Município – 

Vinhais. A Junta de Freguesia adjudicará a proposta de menor valor, 

salvaguardando as características específicas solicitadas (tenda de duzentos e 

cinquenta metros quadrados, eletrificada e com piso de alcatifa). --------------------- 

c) Solicitar orçamentos, à imprensa regional, para possível publicitação da “II 

Mostra do Folar e Produtos da Terra”. --------------------------------------------------------- 

d) Adjudicar serviço à empresa ‘Movelagarelhos O Castanheiro, Lda.’, referente 

a aluguer de stands, para “II Mostra do Folar e Produtos da Terra”. ------------------ 

e) Proceder ao envio de ofício, à Câmara Municipal de Vinhais, a solicitar 

informações / “ponto de situação”, referente aos pedidos de apoio para 

construção do “Pontão da Ribeira de Ladrões – Lugar da Ladeira”, na aldeia de 

Rio de Fornos, face à inexistência de qualquer resposta sobre este assunto. ------ 

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

Finalizando a reunião, o executivo destacou o sucesso do ‘Desfile de Carnaval 

2020’, o qual indicou que a adesão dos Vinhaenses a este evento tem vindo a 

aumentar. Por conseguinte, será dada continuidade a esta iniciativa, em anos 

vindouros. Por fim, foi salientada a continuidade dos trabalhos referentes à 
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colocação de “Números de Polícia”, na aldeia de Moás. ---------------------------------- 

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

presente ata, constituída por cinco 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) 


