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

----------------------------------ATA N. º 12 / 2013----------------------------------- 

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

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

Presidente – António Luís Gomes Gonçalves, 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. ---------------------------------------------- 

No período antes da ordem do dia, o Senhor Presidente informou que foram 

aprovadas cinco candidaturas apresentadas no âmbito da “Medida CEI-

Património”, aguardando-se contacto oficial do IEFP – Instituto de Emprego e 

Formação Profissional. -----------------------------------------------------------------------------

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

O Executivo debruçou-se sobre aspetos relativos às contas correntes. 

Relativamente a dívidas que transitaram do Executivo anterior, o Executivo atual 

lamenta o facto destas ainda não terem sido saldadas. Na base desta situação 

está a não transferência, à data, de verbas verbalmente assumidas pelo Senhor 
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Presidente da Câmara em reunião com o Executivo da Junta, ocorrida em vinte e 

sete de novembro de dois mil e treze.----------------------------------------------------------

Em jeito de balanço de final de ano de dois mil e treze, o Senhor Presidente 

transmitiu que a Junta de Freguesia apresenta, nesta data, um saldo bancário 

positivo de dezassete mil e setecentos e onze euros e noventa e oito cêntimos. 

Valor que será apresentado à Assembleia de Freguesia no próximo dia vinte e 

oito do corrente. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quatro - Deliberações; ------------------------------------------------------------------ 

O Executivo 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 aprovados as despesas autorizadas a seguir 

discriminadas: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

a.1) “Concerto de Natal Solidário”, nos valor total de cento e cinquenta e dois 

euros - Cento e dois euros relativos a alimentação (lanche) e cinquenta euros 

respeitantes a transporte (horas extraordinárias do motorista da Câmara 

Municipal de Vinhais) -. O Executivo considerou esta atividade francamente 

positiva, devendo, por isso, ser-lhe dada continuidade em anos vindouros; --------

a.2) “Presentes de Natal aos alunos da Educação Pré-Escolar de Vinhais” 

(Agrupamento de Escolas D. Afonso III) - Vinte e dois presentes, no valor de 

cento e treze euros e sessenta e quatro cêntimos, adquiridos no comércio 

tradicional de Vinhais, praticando, assim, políticas de desenvolvimento do 

comércio tradicional local; -----------------------------------------------------------------------
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a.3) “Aquisição de comunicação móvel” (telemóvel e respetivo cartão de 

carregamentos) para a Sede da Junta de Freguesia, no sentido de minimizar 

despesas, face à análise de chamadas efetuadas para a rede móvel, a partir da 

rede fixa. Equipamento adquirido, pelo valor de nove euros e noventa cêntimos, 

na empresa “Info Vinhais”, reiterando políticas de desenvolvimento do comércio 

tradicional local; --------------------------------------------------------------------------------------

b) Proceder ao pagamento no valor de seis mil e quinhentos euros à empresa 

Leonel António Afonso Dores, referente à primeira ‘tranche’ das obras de 

‘Requalificação da Igreja e Adro de Rio de Fornos’ – fatura n. 084 de cinco de 

agosto de dois mil e treze. Neste particular, a atual Junta de Freguesia destacou 

que, embora a obra tenha sido prevista (e executada) pela Junta de Freguesia 

anterior, em conformidade com o seu ‘Plano Anual de Atividades’ e respetivo 

‘Orçamento’ para o ano de dois mil e treze, não foi possível, à Junta de 

Freguesia atual, localizar qualquer documento relativo aos procedimentos legais 

de execução da obra (concurso; caderno de encargos, adjudicação, contrato, 

etc.). -----------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Averiguar situação de equipamento de comunicação móvel (“Pack iPhone 5 - 

16GB”) adquirido, pelo Executivo anterior, em vinte e dois de junho de dois mil e 

treze, na Loja Optimus Matosinhos – Mar Shopping (fatura 10004063). Neste 

particular, para além de considerar tal equipamento absolutamente supérfluo e 

dispendioso, face às opções Plano de Atividades e Orçamento que a Junta de 

Freguesia cessante delineou para o ano de 2013, o atual Executivo solicitará 

esclarecimento, por escrito, ao Presidente do Executivo anterior, tendo presente 
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que o equipamento não se encontra na posse da Junta de Freguesia (carta em 

anexo); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Proceder, nos termos da Legislação e taxas aplicáveis, à venda de terreno 

para duas sepulturas no cemitério de Rio de Fornos, solicitada pela Senhora 

Cremilde de Jesus (B.I. 1679014), através de requerimento (“Entrada 441 de 

dois de dezembro de dois mil e treze”). Nesse sentido, será notificada a 

requerente para o registo, emissão de alvará e pagamento das taxas em 

conformidade com o Regulamento. -------------------------------------------------------------

e) Proceder ao contacto escrito de Maria de Lurdes Salgado Fernandes Ferreira, 

proprietária de edifício no Largo do Arrabalde, n.º 1 (loja do Senhor Álvaro 

Fernandes) para autorização de instalação de vitrine (Informação/Necrologia) na 

zona frontal (fachada). -----------------------------------------------------------------------------

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

No que concerne ao quarto ponto, o a Junta de Freguesia prevê a aprovação, 

pela Assembleia de Freguesia, das “Opções do Plano e proposta do Orçamento” 

para o ano de dois mil e catorze, no sentido de alcançar objetivos delineados no 

“Plano Anual de Atividades para 2014”. -------------------------------------------------------

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. -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente 

_________________________________ 

(António Luís Gomes Gonçalves) 

 

O Secretário 

_________________________________ 

(João Cristiano Rodrigues Cunha) 

 

A Tesoureira 

_________________________________ 

(Amália da Conceição Rodrigues Félix) 


