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

-----------------------------------ATA N. º 7 / 2019------------------------------------ 

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma 

horas, na sede da Junta e Freguesia de Vinhais, reuniu o executivo da mesma, 

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 senhor Presidente começou por salientar a continuidade dos trabalhos de 

limpeza e manutenção de caminhos rurais desenvolvidos em toda a Freguesia, 

com particular incidência nas aldeias anexas (Armoniz, Ermida, Moás e Rio de 

Fornos) e, no decurso do presente mês, também na vila de Vinhais, 

particularmente em alguns locais que são competência direta da Câmara 

Municipal de Vinhais. Ainda sobre este assunto, foi destacado o trabalho da 

‘Equipa de Cantonagem’, bem como a lamentável ausência de resposta, por 

parte da Câmara Municipal de Vinhais, ainda que vários contactos (via ofício, e-

mail, telefone e presencial) tenham sido desenvolvidos ao longo dos últimos 
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nove meses, no sentido de obter resposta à descontinuidade e precariedade 

laboral inerente à ‘Equipa de Cantonagem’. -------------------------------------------------

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 dois mil, novecentos e oitenta e sete euros e sessenta e 

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 dezasseis euros e cinquenta e três cêntimos, à 

empresa ‘Farmavet’, referente a material de limpeza/wc. Fatura/Recibo número 

1000, com entrada número n.º 212. ------------------------------------------------------------

a.2) Pagamento no valor de cento e cinquenta euros, à empresa ‘Proruris 

(Parque Biológico de Vinhais)’, referente a alojamento de voluntários 

dinamizadores da ação de limpeza de sobrantes na área envolvente do Parque 

Biológico de Vinhais. Fatura/Recibo n.º 352, com entrada números 209. ------------

a.3) Pagamento no valor de seiscentos e setenta e sete euros, à empresa 

‘Agrovinhais’, referente à aquisição de materiais de desgaste para a ‘Equipa de 

Cantonagem’. Fatura/Recibo n.º 1069, com entrada n.º 205 . ---------------------------
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a.4) Pagamento no valor de cento e cinquenta e dois euros e três cêntimos, à 

empresa ‘Bricantel’, referente à aquisição de “prumos” para futura 

implementação da toponímia na aldeia de Moás. Fatura número 3549, com 

entrada n.º 202. --------------------------------------------------------------------------------------

a.5) Pagamento no valor de cento e vinte euros e cinquenta e quatro cêntimos, à 

empresa ‘Jaime Augusto Patrocínio’, referente à aquisição de materiais de 

desgaste para a ‘Equipa de Cantonagem’. Fatura/Recibo n.º 1648, com entrada 

n.º 200. -------------------------------------------------------------------------------------------------

a.6) Pagamento no valor de mil cento e oitenta e sete euros e vinte cêntimos, à 

empresa ‘Vítor José Santarém Nascimento’, referente a limpeza de bermas e 

taludes em caminhos rurais da Freguesia. Fatura/Recibo n.º 16, com entrada n.º 

199. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

a.7) Pagamento no valor de cento e cinquenta e um euros e oitenta e dois 

cêntimos, à empresa ‘Supermercados Coviran’, referente a apoio para Jogos 

Tradicionais, promovidos pela Comissão de Festas de Santo António - Vinhais. 

Fatura/Recibo n.º 1299, com entrada n.º 201. -----------------------------------------------

a.8) Pagamento no valor de trezentos e nove euros e noventa e seis cêntimos, à 

empresa ‘Bricantel’, referente a placas para futura implementação da toponímia 

na aldeia de Moás. Fatura/Recibo n.º 3379, com entrada n.º 197. ---------------------

a.9) Pagamento no valor de vinte e quatro euros, à empresa ‘Florista Marieta’, 

referente à aquisição de vaso sede da Junta de Freguesia. Fatura/Recibo n.º 674, 

com entrada n.º 193. -------------------------------------------------------------------------------

a.10) Pagamento no valor de quinhentos e noventa e três euros e sessenta 
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cêntimos, à empresa ‘Madalena Isabel Gomes Rodrigues da Silva’, referente a 

trabalhos de limpeza de caminhos rurais na aldeia de Moás. Fatura/Recibo n.º 

115, com entrada n.º 196. ----------------------------------------------------------------------- 

a.11) Pagamento no valor de quarenta e três euros e quarenta cêntimos, à 

empresa ‘Supermercados Coviran’, referente a recursos materiais para “XIII 

Encontro de Gerações”. Fatura/Recibo n.º 1225, com entrada n.º 192. --------------

a.12) Pagamento no valor de duzentos e doze euros, à empresa ‘André António 

Gonçalves’, referente à limpeza de caminho rural. Fatura/Recibo n.º 58/A, com 

entrada n.º 188. -------------------------------------------------------------------------------------- 

a.13) Pagamento no valor de cento e sessenta euros, à empresa ‘Sermontis’, 

referente a material de desgaste da ‘Equipa de Cantonagem’. Fatura/Recibo n.º 

153, com entrada n.º 184. ------------------------------------------------------------------------- 

a.14) Pagamento no valor de cento e oitenta e quatro euros e cinquenta 

cêntimos, à empresa ‘Morphopolis, Oficina de Arquitetura, Lda.’, referente à 

aquisição de material para elaboração de ‘Arcos’ e demais adereços, no âmbito 

das “Marchas de S. João”. Fatura/Recibo n.º M-90, com entrada n.º 185. ----------- 

b) Enviar ofício à Câmara Municipal de Vinhais, no sentido de averiguar o não 

pagamento, à data, da verba destinada aos lanches dos alunos da Educação 

Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas D. Afonso III – Vinhais, uma vez que, 

em anos anteriores, a transferência  foi efetuada atempadamente. -------------------

c) Conceder apoio solicitado pela Comissão de Festas de “Senhor dos Aflitos” 

(Vinhais), para fazer face a despesas de ornamentação (flores) de andores. ------

d) Manter a participação no “Dia da Juventude 2019”, com ‘voos verticais em 
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balão de ar quente’, tendo presente que, lamentavelmente, a Câmara Municipal 

de Vinhais (CMV) declinou a proposta apresentada por esta Junta de Freguesia, 

para espetáculo com a banda “The Gift”. -----------------------------------------------------

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

Finalizando a reunião, o executivo salientou que está prevista, para setembro 

próximo, a implementação da “Toponímia e Números de Polícia” na aldeia de 

Moás. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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) 


