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

-----------------------------------ATA N. º 4 / 2018------------------------------------ 

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 começou por salientar o sucesso do jantar/convívio comunitário 

desenvolvido em Ermida, envolvendo, também, as aldeias de Moás e Armoniz. 

Este convívio teve na sua base a partilha comunitária de javalis oferecidos pelo 

senhor Duarte Nuno Alves Pinto. ----------------------------------------------------------------

Seguidamente, foi abordada a ideia de vir a implementar-se um sistema de 

combate a incêndios no Centro Histórico de Vinhais, dado esta Junta de 

Freguesia ser parte integrante do ‘Serviço Municipal de Proteção Civil de Vinhais’. 

Por conseguinte, pretende-se com esta ação dotar o Centro Histórico de Vinhais 

de recursos que, de forma célere e eficiente, possam prestar o auxílio que venha 
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a ser necessário. Assim, esta autarquia pretende instalar “Bocas de Incêndio 

Armadas com Mangueiras Semirígidas” no local supramencionado. Na base 

desta intenção está o facto de existir impossibilidade total de veículos de 

combate a incêndios (“autotanque”) acederem à zona em causa. ---------------------

Concluindo o presente ponto da ordem de trabalhos, a Junta de Freguesia 

reagendou para o mês de junho a entrega, “porta a porta”, dos “números de 

polícia” na aldeia de Rio de Fornos. ------------------------------------------------------------

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 trinta e um mil, novecentos e cinquenta e dois euros e oitenta e 

seis 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 novecentos e setenta e cinco euros e vinte cêntimos, 

à empresa ‘Manuel Alípio dos Reis Silva’, referente a serviço de máquina para 

limpeza de caminhos agrícolas. Fatura/Recibo número 325, com entrada número 

n.º 129. -------------------------------------------------------------------------------------------------

a.2) Pagamento no valor quinhentos e setenta e nove euros e vinte e três 
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cêntimos,  à empresa ‘Matnord’, referente a material de desgaste para ‘Equipa 

de Cantonagem’. Fatura/Recibo n.º 540, com entrada n.º 128. -------------------------

a.3) Pagamento no valor oitenta e oito euros e dezanove cêntimos, à empresa 

‘Nuno Espírito Santo Universal, Lda.’, referente material de desgaste para 

‘Equipa de Cantonagem’. Fatura/Recibo n.º 540, com entrada n.º 126. --------------

a.4) Pagamento no valor trezentos e cinquenta euros, à ‘RaussTuna – Tuna 

Mista de Bragança’, referente a atuação no “Concerto Pelo Património”. Fatura 

n.º 98, com entrada n.º 116. ----------------------------------------------------------------------

a.5) Pagamento no valor de quatrocentos e oitenta e dois euros e trinta cêntimos, 

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

nas aldeias de Rio de Fornos, Ermida e Armoniz. Fatura n.º 89, com entrada n.º 

111. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

a.6) Pagamento no valor dois euros e noventa e nove cêntimos, à empresa 

‘InfoVinhais’, referente a pilhas para câmara fotográfica. Fatura n.º 147, com 

entrada n.º 107. --------------------------------------------------------------------------------------

a.7) Pagamento no valor de duzentos e setenta euros, à empresa ‘Jaime 

Augusto Patrocínio’, referente a reparação de maquinaria da ‘Equipa de 

Cantonagem’. Faturas n.º 1592 e 1593, com entrada n.º 113. --------------------------

a.8) Pagamento no valor cento e trinta euros, à empresa ‘Claudina Rosa Martins 

Augusto’, referente a bens alimentares para “jantar / convívio comunitário” 

organizado em Moás. Fatura n.º 42, com entrada n.º 103. -------------------------------

a.9) Pagamento no valor de quinhentos e quinze euros e catorze cêntimos, à 

empresa ‘Cidadela, Materiais de Construção, Lda.’, referente a material de 



 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS 
 

NIPC - 506 750 191 
                        
 

4 

 

desgaste para ‘Equipa de Cantonagem’. Faturas n.º 1766 a 1774, com entrada 

n.º 105. -------------------------------------------------------------------------------------------------

a.10) Pagamento no valor cento e trinta e dois euros e cinquenta e cinco 

cêntimos, à empresa ‘Manuel Pires & Ana Pires, Lda.’, referente a bens 

alimentares para “jantar / convívio comunitário” organizado em Moás. Fatura n.º 

123, com entrada n.º 97. --------------------------------------------------------------------------

a.11) Pagamento no valor de trinta e sete euros e trinta cêntimos, à empresa 

‘Francisco Silva, Lda.’, referente a materiais para “jantar / convívio comunitário” 

organizado em Moás. Fatura n.º 589 , com entrada n.º 92. ------------------------------ 

a.12) Pagamento no oitenta e três euros e um cêntimo, à empresa ‘Matnord’, 

referente a material de desgaste para ‘Equipa de Cantonagem’. Fatura n.º 431, 

com entrada n.º 96. ---------------------------------------------------------------------------------

a.13) Pagamento no valor de sessenta e quatro euros e trinta cêntimos, à 

empresa ‘Márcia Filipa Veiga dos Inocentes’, referente bens materiais para 

“jantar / convívio comunitário” organizado em Moás. Fatura n.º 130, com entrada 

n.º94.----------------------------------------------------------------------------------------------

a.14) Pagamento no valor quarenta e um euros e sessenta e cinco cêntimos, à 

empresa ‘Alfredina Pimentel’, referente a bens alimentares para “jantar / convívio 

comunitário” organizado em Moás. Fatura n.º 5215, com entrada n.º 95. ------------

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

No que concerne ao presente ponto da ordem de trabalhos, a Junta de 

Freguesia de Vinhais deu continuidade aos trabalhos preparatórios do “Dia da 

Juventude da Freguesia”, com calendarização para doze de agosto de dois mil e 
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dezoito. Nesse sentido, foi solicitado apoio financeiro à Câmara Municipal de 

Vinhais. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Concluindo a reunião, foi abordada a possibilidade de organizar uma caminhada, 

seguida de sessão de sensibilização, no âmbito do ‘Dia Mundial do Ambiente’. 

Nesse sentido, serão desenvolvidos contactos com o Agrupamento de Escolas D. 

Afonso III – Vinhais, convidando os alunos da Educação Pré-Esolar e 1.º Ciclo 

do Ensino Básico, para as atividades referidas. ---------------------------------------------

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) 


