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

-----------------------------------ATA N. º 3 / 2019------------------------------------ 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezanove, 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  -  Administração de baldios na Freguesia de Vinhais; -----------

Ponto cinco - Primeira revisão ao orçamento de dois mil e dezanove; --------

Ponto seis - 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 informar que foi distribuído, no decurso do 

presente mês, o Boletim Informativo da Freguesia, número 1 – 2017/2018, sobre 

o qual tem vindo a receber, de inúmeros fregueses, elogios de satisfação e 

agrado, não apenas pelo referido boletim, mas, acima de tudo, pelo trabalho 

desenvolvido ao longo do presente mandato. -----------------------------------------------

Seguidamente, o senhor Presidente informou sobre o deferimento do pedido de 

apoio logístico e financeiro solicitado à Câmara Municipal de Vinhais, para 
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realização da “I Mostra do Folar e Produtos da Terra”, a ocorrer no dia vinte de 

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

Vinhais. Relativamente ao apoio financeiro solicitado, no valor de cinco mil euros, 

a Câmara Municipal de Vinhais deliberou conceder uma verba inferior, no valor 

de três mil e quinhentos euros, acrescida de apoio logístico. ---------------------------

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

O Executivo da 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 trinta mil, oitocentos e sessenta e nove 

euros e sessenta 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 setecentos euros, à empresa ‘Arbórea’, referente a 

limpeza de caminhos (internos) nas aldeias de Armoniz, Ermida e Rio de Fornos. 

Fatura/Recibo número 02/398, com entrada número n.º 91. ---------------------------

a.2) Pagamento no valor de duzentos e dez euros, à empresa ‘Orlando 

Sacramento Matias’, referente a aquisição de tintas para pintura do cemitério da 

aldeia de Moás. Faturas/Recibos n.º 938, 941 e 942, com entradas números 82, 

88 e 89. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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a.3) Pagamento no valor de sete euros e vinte cinco cêntimos, à empresa 

‘Augusto & Gonçalves, Lda.’, referente a material para apoio ao “Desfile de 

Carnaval 2019”. Fatura/Recibo n.º 1080, com entrada n.º 77. --------------------------

a.4) Pagamento no valor de noventa euros e vinte e cinco cêntimos, à empresa 

‘Francisco Matias’, referente a tintas para pintura do lavadouro do Bairro do 

Carvalhal – Vinhais. Faturas números 20223 e 20224, com entrada n.º 66. --------

a.5) Pagamento no valor setenta e três euros e oitenta cêntimos, à empresa 

‘Tipografia Artegráfica Brigantina’, referente a aquisição de “Guias de Receita” –

Fatura n.º 272, com entrada n.º 63. ------------------------------------------------------------

a.6) Pagamento no valor de catorze euros e sessenta cêntimos, à empresa ‘Café 

Flor da Ponte’, referente a apoio ao “Desfile de Carnaval 2019”. Fatura n.º 5990, 

com entrada n.º 56. --------------------------------------------------------------------------------- 

a.7) Pagamento no valor de seiscentos e sessenta e sete euros e oitenta 

cêntimos, à empresa ‘Madalena Rodrigues da Silva’, referente a limpeza de 

caminhos rurais - Vinhais. Fatura n.º 114, com entrada n.º 58. ------------------------- 

a.8) Pagamento no valor de dezasseis euros e oitenta cêntimos, à empresa 

‘Augusto e Gonçalves, Lda.’, referente a “flocos para peixes” – (alimentação de 

peixes existentes na “Fonte do Cano”) e “Remédio para Plantas” – Tratamento 

de plantas existentes na sede da Junta de Freguesia. Fatura n.º 1078, com 

entrada n.º 51. ----------------------------------------------------------------------------------------

a.9) Pagamento no valor de setenta e cinco euros e oitenta e oito cêntimos, à 

empresa ‘CTT – Vinhais’, referente à distribuição local do Boletim Informativo da 

Freguesia, número 1 – 2017/2018. Fatura n.º CTC2019FR881009203/1, com 
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entrada n.º 49. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

a.10) Pagamento no valor trinta e oito euros e treze cêntimos, à empresa ‘Nuno 

Espírito Santo, Unipessoal, Lda.’, referente a material de desgaste para ‘Equipa 

de Cantonagem’. Fatura n.º 700, com entrada n.º 42. ------------------------------------- 

a.11) Pagamento no valor de quinze euros, à empresa ‘Francisco Matias’, 

referente a material de desgaste para ‘Equipa de Cantonagem’. Fatura n.º 20057, 

com entrada n.º 44. --------------------------------------------------------------------------------- 

a.12) Pagamento no valor de duzentos e trinta e três euros e setenta cêntimos, à 

empresa ‘Tipografia Artegráfica Brigantina’, referente a brindes publicitários. 

Fatura n.º 238, com entrada n.º 43. ------------------------------------------------------------ 

a.13) Pagamento no valor de mil duzentos e setenta e dois euros, à empresa 

‘Tipografia Artegráfica Brigantina’, referente a impressão de Boletim Informativo 

da Freguesia, número 1 – 2017/2018. Fatura n.º 239, com entrada n.º 43. --------- 

a.14) Pagamento no valor de dez euros, à empresa ‘Infovinhais’, referente a 

material informático (“tapete para rato”). Fatura n.º 20, com entrada n.º 93. --------

b) Adjudicar serviço de aluguer de tenda para “I Mostra do Folar e Produtos da 

Terra”, a ocorrer no dia vinte de abril de dois mil e dezanove (sábado de Páscoa), 

na Praça do Município – Vinhais, à empresa ‘Publix – Publicidade e Eventos, 

Lda.’, no valor de três mil seiscentos e vinte e oito euros e cinquenta cêntimos, 

Na base desta adjudicação está a apresentação de proposta mais favorável, 

tendo como critério de seleção o menor orçamento); -------------------------------------- 

c) Adjudicar serviço à empresa ‘Movelagarelhos O Castanheiro, Lda.’, aluguer de 

stands para “I Mostra do Folar e Produtos da Terra”, a ocorrer em data e local 
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suprarreferido. ----------------------------------------------------------------------------------------

d) Adjudicar serviço de publicidade aos Jornais Regionais ‘Nordeste Informativo’ 

e ‘Mensageiro do Nordeste’, referente a divulgação da “I Mostra do Folar e 

Produtos da Terra”, a ocorrer em data e local suprarreferido. ---------------------------

e) Adjudicar, à empresa ‘Tipografia Artegráfica Brigantina’, serviço de impressão 

de “flyers”, para distribuição/divulgação no Concelho de Vinhais da “I Mostra do 

Folar e Produtos da Terra”, a ocorrer em data e local suprarreferido. -----------------

Ponto quatro – Administração de baldios na Freguesia de Vinhais. ------------- 

No que concerne ao quarto ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente 

informou que, dado não existir Assembleia e/ou Comissão de Compartes na 

Freguesia de Vinhais, e conforme o estabelecido na alínea oo), ponto 1, Artigo 

16.º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é competência desta 

Junta de Freguesia proceder à administração ou à utilização de baldios da 

Freguesia. Nesse sentido, o Executivo desta Junta de Freguesia deliberou, por 

unanimidade: -----------------------------------------------------------------------------------------

a) Conceder os poderes necessários e suficientes ao senhor Presidente, Marco 

Alexandre Maciel Costa, com número de identificação fiscal (NIF) 234 194 278, 

para representar junto da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e 

do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP, IP), ou de 

qualquer uma das entidades, públicas ou privadas, com competências ou tarefas 

delegas por aquele Instituto, nos termos do Decreto-Lei 22/2013, de 15 de 

fevereiro, e de acordo com o Artigo 29.º, da Lei n.º 75/2017, de 17 de agosto, 

podendo requerer, praticar e assinar todo e qualquer documento, requerimento, 
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petição, contrato ou outro, na qualidade de entidade gestora dos baldios da 

Freguesia de Vinhais; ------------------------------------------------------------------------------ 

b) Autorizar, no âmbito das práticas locais de utilização do baldio, a cedência de 

área de baldio para pastoreio de caráter tradicional, necessário a cada comparte 

da Freguesia de Vinhais, conforme listagem anexa à presente ata; -------------------

c) Requerer a marca de exploração pecuária dos baldios da Freguesia de 

Vinhais, junto das autoridades competentes para o ato. ----------------------------------

Ponto cinco - Primeira revisão ao orçamento de dois mil e dezanove; ---

Relativamente ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o Executivo desta Junta de 

Freguesia procedeu à leitura, análise e discussão do documento, aprovando-o, 

por unanimidade. O documento foi anexado à presente ata e será submetido à 

superior consideração da Assembleia de Freguesia para análise, discussão e 

aprovação, na sua próxima reunião. -----------------------------------------------------------

Ponto seis - Outros assuntos. -------------------------------------------------------------

Finalizando a reunião, o senhor Presidente destacou a continuidade dos 

trabalhos de requalificação e limpeza de caminhos rurais (e internos), em curso 

na vila e nas aldeias da Freguesia. Sobre este assunto, foi ainda focado que, 

lamentavelmente, não foi recebida resposta de pedidos de apoio, enviados há 

mais de três meses, via ofício, à Câmara Municipal de Vinhais, para constituição 

de ‘Equipa de Cantonagem’. Esta situação continua a interferir, de forma gravosa, 

nos trabalhos que esta Junta de Freguesia tem vindo a desenvolver. ----------------

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

presente ata, constituída por sete páginas, que depois de lida e aprovada, vai ser 
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assinada pelos presentes. ------------------------------------------------------------------------

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

O Presidente 

_________________________________ 

(Marco Alexandre Maciel Costa) 

 

O Secretário 

_________________________________ 

(João Cristiano Rodrigues Cunha) 

 

A Tesoureira 

_________________________________ 

(Amália da Conceição Rodrigues Félix) 

 

 


