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

-----------------------------------ATA N. º 5 / 2018------------------------------------ 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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. ---------------------------------------------
A reunião teve início com assuntos relativos à preparação da “Festas de S. João - 
2018”. A saber: --------------------------------------------------------------------------------------- 

a) “Desfile de Marchas de S. João”, que envolverá cerca de duzentos alunos do 
Agrupamento de Escolas D. Afonso III e da Santa Casa da Misericórdia de Vinhais; 

b) Contratação de grupo musical para arraial; -----------------------------------------------
c) Contacto de comércio do ramo da restauração / bar existente na Freguesia, 
para exploração de bar. ----------------------------------------------------------------------------

No que concerne ao ponto b), o executivo analisou a proposta única para 
espetáculo musical, apresentada pela empresa ‘João Manuel Rodrigues’ – Grupo 
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“Novo Horizonte”. Relativamente ao ponto c), o senhor Presidente informou que 

estabeleceu contactos com todos os comerciantes deste ramo, existentes na 
Freguesia, sendo que apenas a empresa ‘Nuno & Cláudia’ manifestou interesse. 

Seguidamente, destacou-se que esta Junta de Freguesia continua a honrar 
compromissos, no que respeita a trabalhos de limpeza de caminhos em todas as 
aldeias da Freguesia, bem como na vila. Neste particular, deve destacar-se que, 

na sequência de pedido de apoio, via ofício, à Câmara Municipal de Vinhais para 
serviço de motoniveladora, os serviços solicitados não foram concretizados, não 

tendo esta Junta de Freguesia tomado conhecimento da razão pela qual tal 
sucedeu. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Concluindo o presente ponto da ordem de trabalhos, o executivo referiu que está 

a ser dada continuidade à entrega 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 vinte e seis mil e trinta euros e dezanove 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: ----------------------------------------------------------------------------------------
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a.1) Pagamento no valor trezentos e sessenta e sete euros e sessenta e três 

cêntimos, à empresa ‘Cidadela, Materiais de Construção, Lda.”, referente a 
material de desgaste para ‘Equipa de Cantonagem’. Faturas/Recibos números 

1810 a 1813, , com entrada n.º 138. ------------------------------------------------------------
a.2) Pagamento no valor de setecentos e dezasseis euros e trinta e oito cêntimos, 
à empresa ‘João Batista & Filho, Lda.’ , referente a reparação do trator. 

Fatura/Recibo n.º 1435, com entrada n.º 141. -----------------------------------------------
a.3) Pagamento no valor de cento e cinquenta euros, à Associação Javalis do 

Asfalto, em resposta a pedido de apoio. Fatura/Recibo n.º 0203, com entrada n.º 
150. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
a.4) Pagamento no valor vinte e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos, à 

empresa ‘Farmavet’, referente material de limpeza/higiene. Fatura n.º 744, com 
entrada n.º 153. -------------------------------------------------------------------------------------- 
a.5) Pagamento no valor de cento e cinquenta e quatro euros, ao ‘Zoo de Santo 
Inácio’, em resposta a pedido da Educação Pré-Escolar do Agrupamento de 
Escolas D. Afonso III - Vinhais . Fatura/Recibo n.º 14757, com entrada n.º 156. ---

a.6) Pagamento no valor de oitenta e oito e sessenta e sete cêntimos, à empresa 
‘Nuno & Cláudia, Lda.’, referente a material de papelaria para construção de arcos, 

no âmbito das “Marchas de S. João 2018” . Fatura n.º 16727, com entrada n.º 157. 
a.7) Pagamento no valor de cento e cinquenta euros, à empresa ‘José Evangelista 
Fernandes’, referente aquisição de pneumáticos para carrinha ‘4X4’. Fatura n.º 

2548, com entrada n.º 160. -----------------------------------------------------------------------
a.8) Pagamento no valor cento vinte e quatro euros e quarenta e seis cêntimos, à 
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empresa ‘Matnord, referente a material de desgaste para ‘Equipa de Cantonagem’. 

Fatura números 700 e 703, com entrada n.º 163. -------------------------------------------
a.9) Pagamento no valor de cento e setenta e nove euros e cinquenta e oito 

cêntimos, à empresa ‘Ajudef’, referente a material de papelaria’. Fatura n.º 1038, 
com entrada n.º 169. --------------------------------------------------------------------------------
a.10) Pagamento no valor de vinte e seis euros e noventa e cinco cêntimos, à 

empresa ‘Gonçalo Nascimento.’, referente a bens alimentares para “jantar / 
convívio comunitário” organizado em Armoniz. Fatura n.º 45535, com entrada n.º 

170. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
a.11) Pagamento no valor de quarenta e oito euros, à empresa ‘Casa S. Paulo II’, 
referente a materiais para “jantar / convívio comunitário” organizado em Armoniz. 

Fatura n.º 3774 , com entrada n.º 171. --------------------------------------------------------- 
a.12) Pagamento no valor de quatrocentos e oitenta e cinco euros e oitenta e cinco 

cêntimos, à empresa ‘Tipografia Artegráfica’, referente a material para 
comemoração do Dia Mundial do Ambiente (Chapéus para Crianças). Fatura n.º 
655, com entrada n.º 172. ------------------------------------------------------------------------- 

b) Proceder à contratação da empresa ‘João Manuel Rodrigues’ – Grupo “Novo 
Horizonte”, para arraial de “Festas de S. João – 2018”, no valor de mil e quinhentos 

euros. Neste particular, deve referir-se que foi solicitado, via ofício, apoio financeiro 
à Câmara Municipal de Vinhais, o qual foi verbalmente indeferido, pelo senhor 
Vereador da Educação e Cultura da referida Autarquia ----------------------------------- 

c) Entregar a exploração de bar da ‘Festas de S. João – 2018, à empresa ‘Nuno 
& Cláudia. Lda.’, dado ter sido, de todas as empresas do ramo contactadas, a 
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única que manifestou interesse. Deve destacar-se que, assim sendo, em 

conformidade com o deliberado, não foi necessário proceder à entrega e 
consequente análise de propostas. -------------------------------------------------------------

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 

2018”, com calendarização para doze de agosto de dois mil e dezoito. Nesse 
sentido, foram contactados o arista Moullinex, para realização de dj set, e a 

empresa ‘Vamusica’, para orçamentação de serviço de palco, som e luz. -----------
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 

_________________________________ 

(Marco Alexandre Maciel Costa) 

 

O Secretário 

_________________________________ 

(João Cristiano Rodrigues Cunha) 
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A Tesoureira 

_________________________________ 

(Amália da Conceição Rodrigues Félix) 


