
JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS 

NIPC - 506 750 191 

1 

 

 

 

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

--------------------------------------ATA N. º 7 / 2020------------------------------------- 

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e vinte, 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; -------------------------------------------------- 

O senhor Presidente começou por destacar que, no âmbito da pandemia da 

“COVID-19”, se mantêm as seguintes medidas: -------------------------------------------------

a) Continuidade do apoio diário, prestado pelo senhor Presidente, na distribuição 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; -------------------------------------------------------------------------- 

À semelhança do sucedido em reuniões anteriores, o senhor Presidente salientou 

que, apesar das contingências impostas pela pandemia “COVID-19”, existiu 
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continuidade nos trabalhos de limpeza e manutenção de caminhos rurais em toda a 

Freguesia. No presente, deve destacar-se a requalificação do cemitério de Rio de 

Fornos. 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. --------------- 

Encerrando o primeiro ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente informou 

que foi prestado apoio aos Bombeiros Voluntários de Vinhais (água para consumo 

humano), no quadro de combate a incêndios. --------------------------------------------------- 

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 quarenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro euros 

e vinte e dois 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 e quarenta euros e cinquenta cêntimos, à 

empresa ‘Nuno Casimiro, Unipessoal, Lda.’, referente limpeza de caminhos rurais na 

aldeia de Rio de Formos e Bairro do Carvalhal - Vinhais. Fatura/Recibo número 
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2019/26, com entrada número n.º 192. ------------------------------------------------------------- 

a.2) Pagamento no valor de cento e sessenta e três euros e vinte cêntimos à 

empresa ‘Supermercados Coviran’, referente a apoio aos Bombeiros Voluntários de 

Vinhais (água para consumo humano), no quadro de combate a incêndios. 

Fatura/Recibo número 1280, com entrada número n.º 186. ------------------------------ 

a.3) Pagamento no valor de quinhentos e nove euros e oitenta e seis cêntimos, à 

empresa ‘Hugo Alexandre Gomes Alves’, referente a limpeza de caminhos rurais na 

Freguesia. “Ato isolado”, com entrada número n.º 188. ---------------------------------- 

a.4) Pagamento no valor de setecentos e cinquenta euros, à empresa ‘Eduardo 

André Martins Gonçalves’, referente a serviço de limpeza de caminhos rurais na 

Freguesia e pintura de cemitério de Rio de Fornos. Fatura/Recibo número 2020/3, 

com entrada número n.º 183. ---------------------------------------------------------------  

a.5) Pagamento no valor de sessenta euros, à empresa ‘Agrovinhais’, referente a 

material de desgaste para ‘Equipa de Cantonagem’. Fatura/Recibo número 116, com 

entrada número n.º 182. ---------------------------------------------------------------------  

a.6) Pagamento no valor de trezentos e quinze euros, à empresa ‘Eduardo André 

Matias Gonçalves’, referente a serviço de limpeza de caminhos rurais na Freguesia  

- aldeia de Armoniz. Fatura/Recibo número 2020/2, com entrada número n.º 179. --- 

a.7) Pagamento no valor oitocentos e setenta e oito euros e noventa cêntimos, à 

empresa ‘Nuno Espírito Santo, Unipessoal, Lda.’, referente a materiais para obras 

de requalificação da “Praia Fluvial da Ponte da Ranca”. Fatura/Recibo número 1551, 

com entrada número n.º 178. ------------------------------------------------ --------------- 

a.8) Pagamento no valor de quatrocentos e oitenta e dois euros e trinta cêntimos, à 
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empresa ‘Madalena Isabel Gomes Rodrigues Silva, referente a serviço de limpeza 

de caminhos rurais sa Freguesia - aldeia de Moás e Vinhais. Fatura/Recibo número 

2020/10, com entrada número n.º 180. ----------------------------------------------------  

a.9) Pagamento no valor de setenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos, à 

empresa ‘Barreira & Santos, Lda.’, referente a serviço de manutenção de trator e 

materiais de desgaste para a ‘Equipa de Cantonagem’. Fatura/Recibo número 553, 

com entrada número n.º 171. ---------------------------------------------------------------  

a.10) Pagamento no valor de cento e sessenta e nove euros e sessenta cêntimos, à 

empresa ‘Gualter do Nascimento Afonso, referente a limpeza de caminhos rurais em 

Vinhais – “Santo António e Nubledo”. Fatura/Recibo número 732, com entrada 

número n.º 166 ------------------------------------------------------------------------------- 

b) Realizar uma série de quatro concertos de música erudita/tradicional, com duo 

“Fabíola Mourinho e Pedro João”, nas aldeias da Freguesia, nos dias vinte e dois e 

vinte e três de agosto próximo. Os concertos serão realizados nas igrejas/capelas 

das aldeias respetivas, cumprindo as normas de prevenção da DGS - Direção-Geral 

da Saúde, no quadro da pandemia da “COVID-19”. Nesse sentido, será solicitada 

autorização à Diocese, por intermédio do Senhor Padre Luís. ------------------------------ 

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

novamente, 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 oficial sobre este assunto. ------- 

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

No que concerne ao quarto ponto da ordem de trabalhos, o executivo destacou que, 
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no quadro das suas competências e de forma sustentável, a Junta de Freguesia de 

Vinhais estará na linha da frente 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 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) 


