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ATA N.º 1 e 2 – ANO 2021 

 

PRESIDENTE - Luís Filipe Garcia 

 

SECRETARIOU - Joaquim Domingos Alves  

                          

MEMBROS PRESENTES - António Luís Gomes Gonçalves  

                                          - Vítor Garcia Luís 

   - Teresinha da Conceição Pires da silva Gomes 

   - Nuno Rafael Freitas Fernandes 

   - Nuno Miguel Ramos Veiga 

   - Francisco Augusto Pinto 

 

 

 

HORA DE ABERTURA – Vinte e uma horas do dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte e um. 

 

ORDEM DE TRABALHOS: 

 

1. Período de antes da ordem do dia. 

2. Ordem do dia: 

2.1. Apreciação e votação da ata da reunião anterior; 

2.2. Leitura resumida do expediente; 

2.3. Informação escrita do Senhor Presidente da Junta; 

2.4. Período de intervenções; 

3. Apreciação, discussão e eventual aprovação do relatório de contas do ano 

financeiro de 2020; 

4. 2ª Alteração modificativa ao orçamento de 2020. 

5. Diversos. 
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6. Período reservado ao público. 

1. Período de antes da ordem do dia:  

Nada a registar. 

2. Ordem do Dia: 

2.1. Apreciação e votação da ata da reunião anterior; 

Depois de verificada esta ata foi votada e aprovada por com 6 votos a favor e duas 

abstenções.  

2.2. Leitura resumida do expediente: 

 Justificação de falta de Carla Tavares. 

2.3. Informação Escrita do Sr. Presidente da Junta:  

 

INFORMAÇÃO ESCRITA | 29.06.2021 

 

Boa noite Exmo. Sr. Presidente, Senhores Secretários, restantes Membros da Assembleia de 

Freguesia de Vinhais.  

 

No quadro de pandemia que ainda vivemos, espero e desejo que todos estejam bem de saúde, 

assim como todos os vossos familiares, amigos e conhecidos.  

 

Seguidamente, na qualidade de Presidente desta Junta de Freguesia, como tem vindo a ser 

habitual, refiro o trabalho deste executivo, patente na honradez dos compromissos assumidos, 

no quadro do PAA - Plano Anual de Atividades, delineado e aprovado para o ano em curso, no 

quadro das opções do Plano Plurianual para o quadriénio 2017-2021. Saliento, novamente, os 

trabalhos de limpeza, manutenção e requalificação de caminhos rurais / ruas públicas 

desenvolvidos em toda a Freguesia, com particular incidência nas aldeias anexas (Armoniz, 

Ermida, Moás e Rio de Fornos), bem como na vila de Vinhais, inclusivamente em locais de 

competência direta da Câmara Municipal de Vinhais. Destaco, ainda, os trabalhos de pintura e 

melhoramentos exteriores desenvolvidos em todas a Igrejas e Capelas das aldeias da Freguesia. 
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Também à semelhança do referido em Assembleias de Freguesa anteriores, destaco que para 

que todos estes trabalhos tenham sido desenvolvidos, tem existido uma louvável entrega e 

dedicação da ‘Equipa de Cantonagem’. Relativamente à instabilidade dos trabalhadores desta 

mesma equipa, bem como à ausência de resposta pela Câmara Municipal de Vinhais relativa a 

este assunto, infelizmente, nada de novo tenho a acrescentar.  

 

Na presente Assembleia de Freguesia de Vinhais, o Executivo da Junta de Freguesia de Vinhais 

destaca:  

 

a) A Junta de Freguesia de Vinhais apresenta, neste momento, um saldo positivo de 39.899,34€; 

b) Obras realizadas:   

b.1) Armoniz: Limpeza de caminhos rurais e ruas da aldeia; Manutenção de valetas e aquedutos 

para escoamento de águas pluviais, pintura e melhoramento exterior da Igreja;   

b.2) Ermida: Limpeza de caminhos rurais e ruas da aldeia. Continua a aguardar-se resposta, a 

vários pedidos efetuados à Câmara Municipal de Vinhais para intervenção urgente de ampliação 

do cemitério e, ainda, de requalificação da antiga escola primária. Recordo que há já muito 

tempo que o cemitério está no limite da sua capacidade, tendo sido esta informação 

transmitida, à Câmara Municipal de Vinhais, no quadro dos vários pedidos efetuados.  Pintura e 

melhoramento exterior da capela.  

b.3) Rio de Fornos: limpeza no sistema de regadio; Limpeza da aldeia (valetas e ruas) e de 

caminhos rurais, bem como de parte da estrada municipal (troço Vinhais – Rio de fornos). 

Pintura e melhoramento exterior da Igreja.  

Ainda sobre a aldeia de Rio de Fornos, destaco, uma vez mais, que continua a aguardar-se 

resposta concreta, por parte da Câmara Municipal de Vinhais, relativa à execução do “Pontão da 

Ribeira de Ladrões – Lugar da Ladeira”.  

b.4) Moás: Limpeza da aldeia (valetas e ruas) e caminhos rurais; Manutenção de valetas e 

aquedutos para escoamento de águas pluviais. Pintura e melhoramento exterior da Igreja.  

 o  a o da a deia de  o  ,  umpre-me ainda in ormar que, no  m ito de uma rei indi a ão 

desenvolvida, in loco, no pa  ado m   de no em ro de doi  mi  e  inte, re erente   

implementação de postes, pela EDP, em terrenos baldios e propriedade de particulares, foram 
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desenvolvidos processos de indemnização, por parte da EDP. Neste quadro, após reivindicação 

do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vinhais, os particulares foram indemnizados em 

valores que a EDP entendeu convenientes, sendo que, no caso da Junta de Freguesia de Vinhais, 

foi recebida uma indemnização no valor de dois mil, trezentos e trinta euros, via cheque número 

9107240443, datado de vinte quatro de fevereiro do corrente ano, com entrada número 53 

b.5) Vinhais:  

- Limpeza de caminhos rurais / valetas / aquedutos;  

- Limpeza e manutenção de canais de regadio (bairros D’a ém de do Eiró);  

- Limpeza e manutenção de fontes de “Lama Su ana”, “Santo António”, “Fonte do Cano”, Fonte 

da Rua da Gasparona e das fontes dos Bairro do Eiró e do Calvário;  

- Continua a aguardar-se resposta à solicitação, via ofício, à CMV, de necessidade de colocação 

de “ aixote  de  ixo” na zona histórica.  

c) Empréstimo do Trator da junta de Freguesia, a pedido da Empresa Municipal Proruris, para 

formação e consequente habilitação de condução de trator (Carta de Tratar).  

d) Continuidade no apoio logístico e financeiro a Associações e Clubes existentes na Freguesia, 

mediante pedidos escritos, devidamente fundamentados no respetivos Planos Anuais de 

Atividades.  

Seguidamente, também à semelhança do ocorrido em Assembleias de Freguesia do ano de 2020 

e 2021, devo destacar que, no quadro da pandemia “COVID-19”, a Junta de Freguesia de Vinhais 

continuou e continuará no terreno, de forma empenhada e adequada, no quadro das suas 

competências e consequente disponibilidade orçamental, no sentido de garantir a segurança, 

proteção e auxílio de todos os habitantes da Freguesia, bem como de quem nos visita, não 

descurando, obviamente, os trabalhos/atividades habituais, devidamente fundamentados nas 

opções dos planos anual e plurianual, aprovados para o mandato em curso.  

Ainda no quadro da pandemia “COVID-19”, é meu dever informar que esta Junta de Freguesia 

deliberou, em conformidade com a Lei e as diretrizes da CIM-TTM:  

 

1) Cancelar atividades previstas no PAA de 2021. A saber: a) “ o tra do Folar e Produtos da 

Terra” (Prevista pata sábado de Páscoa 2021); b) Comemoração do “Dia Mundial do Ambiente 
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2021”, prevista para 5 de junho; c) “Fe ta  de S. João 2021”, agendadas para 23 de junho e d) 

“Dia Mundial da Juventude 2021”, previsto para o dia 12 de agosto.  

Finalizando o ponto referente à pandemia da “COVID-19”, informo que o executivo da Junta de 

Freguesia de Vinhais continuará a reportar as despesas destinadas a medidas de combate aos 

efeitos da “COVID-19”, em conformidade com o decretado pela Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril, 

que “(...) estabelece um regime ex e iona  de  umprimento da  medida  pre i ta  no  

Programa  de A u tamento  uni ipa  e de endi idamento da  autarquia   o ai , no  m ito da 

pandemia da doen a COVID-19, e pro ede    egunda a tera ão   Lei n.  1-A 2020, de 19 de 

mar o. (...)”;  

Termino a presente intervenção, com um apelo à Assembleia de Freguesia de Vinhais para 

aprovação do Relatório de Contas do Ano financeiro de 2020, bem como da 2.ª Alteração 

Modificativa ao Orçamento de 2020, para posterior envio às entidades competentes da tutela 

central. 

Muito obrigado.  

2.4. Período de intervenções. 

Usou a palavra o sr. Luís Gonçalves abordando o sr Presidente da Junta sobre a 

indeminização da EDP na implementação dos postes de média tenção em terrenos privados e 

baldios, respondendo que mal soube da colocação dos referidos poste elaborou o pedido á EDP 

para proceder a indeminização correspondente. 

 

3. Apreciação, discussão e eventual aprovação do relatório de contas do ano financeiro de 

2020; 

O Relatório foi aprovado com quatro votos a favor e quatro abstenções. 

4. 2ª Alteração modificativa ao orçamento de 2020. 

A 2ª alteração modificativa ao orçamento de 2020 foi aprovado com quatro votos a favor e 

quatro abstenções. 
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5. Diversos 

Vítor Luís questionou o sr. Presidente de Junta sobre o processo da Higino Pinheiro, este 

respondeu se a situação se mante inalterada referiu ainda relativo as terraplanagens de 

Moas foi efetuada a defesa e foi ilibada a junta de freguesia em 1ª instancia. 

 

6. Período reservado ao público. 

Sem intervenções. 

 

 

Não havendo mais nada a tratar, cerca das vinte e duas horas, foi encerrada a reunião 

pelo senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Luís Filipe Garcia, da qual se lavrou a 

presente ata que vai ser assinada nos termos da Lei.  

 

 

 

O Presidente 

___________________________________________ 

(Luís Filipe Garcia) 

 

Secretariou 

______________________________________________ 

(Joaquim Domingos Alves) 

 

 


