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

-----------------------------------ATA N. º 3 / 2014------------------------------------ 

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e catorze, 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, no 

seguimento das medidas de redução de despesas implementado pelo atual 

Executivo, irá ocorrer uma reunião entre a empresa “MONERIS” e o senhor 

representante dos Presidentes de Junta de Freguesia, no sentido de reduzir 

custos relativos ao Contrato de Prestação de Serviços (“Serviços de 

Contabilidade Geral e Processamento de Dados”). ---------------------------------------

Seguidamente, a Senhora Tesoureira transmitiu que, no que no que concerne à 

prestação de serviços da tarefeira Cristina da Piedade Borges da Silva Ferreira, 

no Agrupamento de Escolas D. Afonso III – Vinhais, após diálogo com a própria, 
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no sentido de dar legalidade ao processo que transitou, via ofício, da Câmara 

Municipal de Vinhais, foi acordado desenvolver o pagamento na modalidade de 

“Trabalhadora Independente”. -------------------------------------------------------------------

O Senhor Secretário transmitiu que, após visita e levantamento do “estado da 

artes” desenvolvido por três técnicas especializadas, o Centro Luso Italiano de 

Conservação e Restauro apresentou orçamento inicial com vista à 

recuperação/restauro dos painéis laterais da “Fonte do Cano”, em conformidade 

com  o ponto 1.2) Beneficiação/manutenção de caminhos rurais, cemitérios, 

capelas e outros edifícios/monumentos, definido no “Eixo de Ação 1” do Plano 

Anual (e Plurianual) de atividades em curso. ------------------------------------------------

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 

continua a lamentar o facto destas ainda não terem sido saldadas. Na base 

desta situação mantém-se a não transferência, à data, de verbas verbalmente 

assumidas pelo Senhor Presidente da Câmara de Vinhais, em reunião com o 

Executivo da Junta de Freguesia de Vinhais, ocorrida em vinte e sete de 

novembro de dois mil e treze. Este compromisso foi reassumido, verbalmente, 

em reunião entre ambas as partes (Presidente da Câmara Municipal de Vinhais e 

Executivo e Junta de Freguesia de Vinhais), desenvolvida a vinte e seis de 

fevereiro de dois mil e catorze. ------------------------------------------------------------------

Seguidamente, o senhor Presidente informou que, a vinte e oito de fevereiro de 

dois mil e catorze, foram transferidas, pelo IEFP - Instituto de Emprego e 
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Formação Profissional -, verbas no valor de doze mil, seiscentos e trinta euros e  

quarenta e quatro cêntimos, referentes ao Projeto CEI-Património. -------------------

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

O Executivo deliberou, por unanimidade: -----------------------------------------------------

a) Celebrar contrato de seguro automóvel com a seguradora “Fidelidade”, para a 

viatura da marca “UMM”, com a matrícula OE-75-35, bem como, com a empresa 

“Zurich”, para seguros de acidentes de trabalho, no âmbito de CEI-Património. ---

b) Participar às entidades policiais o roubo do equipamento de comunicação 

móvel (“Pack iPhone 5 - 16GB”), em virtude de não ter sido recebida resposta 

escrita do Senhor Presidente do Executivo anterior - José Henrique Vieira da 

Silva. Neste particular, o atual Executivo considera o silêncio manifestado 

profundamente lamentável. Face ao exposto, será solicitado à operadora 

(“OPTIMUS”) localização e bloqueamento do equipamento. ----------------------------

c) Proceder à cedência da antiga Escola Primária de Rio de Fornos à “Fábrica da 

Igreja de Nossa Senhora da Assunção - Rio de Fornos”, face ao Requerimento  

apresentado em trinta e um de janeiro de dois mil e catorze (Entrada 35). Nesse 

sentido, serão notificados os requerentes para celebração de documento 

protocolar. ---------------------------------------------------------------------------------------------

d) Não proceder, de momento, ao solicitado no requerimento de Maria Helena 

Lousada Rodrigues (entrada 72 de cinco de março) e de Manuel Pedro Morais 

(entrada 78 de dez de março), tendo presente, à data, a ausência de “equipa de 

cantonagem” (em fase de constituição), bem como a inoperacionalidade de 

máquina retroescavadora. Notificar os requerentes, informando-os que, 
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ultrapassadas estas questões, se dará início aos trabalhos solicitados. ------------

e) Solicitar apoio financeiro à Câmara Municipal de Vinhais para 

recuperação/restauro dos painéis laterais da “Fonte do Cano”, em conformidade 

com o ponto 1.2) Beneficiação/manutenção de caminhos rurais, cemitérios, 

capelas e outros edifícios/monumentos, definido no “Eixo de Ação 1” do Plano 

Anual (e Plurianual) de atividades em curso. Neste particular, face ao orçamento 

apresentado pela empresa “Centro Luso Italiano de Conservação e Restauro”, 

optar-se-á pela “Opção 1 – Conservação e restauro dos painéis de azulejo” no 

valor de quatro mil trezentos e cinquenta euros, acrescidos de IVA à taxa legal 

em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------

f) Solicitar, à equipa da ANACOM responsável pelo “Projeto Sondas TDT”, 

esclarecimentos sobre legalidade da instalação do equipamento (Sonda TDT), 

tendo presente que o edifício da Junta de Freguesia se encontra na zona 

histórica da vila de Vinhais. -----------------------------------------------------------------------

g) Contactar, via ofício, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vinhais, no 

sentido de solicitar, de novo, uma reunião com a Senhora Diretora do Centro 

Cultural Solar dos Condes de Vinhais e com o Senhor Vereador da Cultura, face 

à sugestão apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vinhais, 

em reunião com o Executivo da Junta de Freguesia de Vinhais, ocorrida em vinte 

e seis do corrente. Neste particular, serão abordadas questões relativas ao 

“EIXO 3 – CULTURA, TURISMO E LAZER” do Plano Anual (e Plurianual) de 

atividades em curso, nomeadamente: Pontos 3.3) Revitalização das “Festas dos 

Santos Populares” da Freguesia, bem como das “Festas da Vila” (N.ª Sr.ª da 
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Assunção) e 3.5) Contribuição na desenvolvimento de atividades culturais 

diversificadas, tendo presente os gostos e interesses de toda a população. De 

forma mais específica, serão propostas: Desenvolvimento da Exposição 

“Esquecer Saramago” (informação em anexo); Dinamização das “Festas dos 

Santos Populares” da vila de Vinhais (São João, São Pedro e São Paulo);  

Envolvimento na organização das “Festas da Vila” (N.ª Sr.ª da Assunção); 

Desenvolvimento do “I Encontro de Música Tradicional do Concelho de Vinhais”;  

Desenvolvimento da Semana do Livro “Li’Verão”, em parceria com a Biblioteca 

Escolar do Agrupamento de Escolas D. Afonso III – Vinhais e/ou Biblioteca 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

No que concerne ao quarto ponto, o secretário alertou para a necessidade em 

ser criada, a curto prazo, a página oficial da Junta de Freguesia na Internet. ------ 

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

presente ata, constituída por seis páginas, que depois de lida e aprovada, vai ser 

assinada pelos presentes. ------------------------------------------------------------------------

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

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

O Presidente 

_________________________________ 

(António Luís Gomes Gonçalves) 
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O Secretário 

_________________________________ 

(João Cristiano Rodrigues Cunha) 

 

A Tesoureira 

_________________________________ 

(Amália da Conceição Rodrigues Félix) 


