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

-----------------------------------ATA N. º 6 / 2019------------------------------------ 

Aos vinte e oito dias do mês de junho 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. ---------------------------------------------
Em conformidade com o sucedido em reuniões anteriores, 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), tendo destacado o 

trabalho da ‘Equipa de Cantonagem’ que, desde o passado dia vinte e um do 
corrente, aumentou o número de trabalhadores para quatro, dado terem iniciado 
funções, ao abrigo do programa CEI+ do IEFP – Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, os trabalhadores João Francisco Fernandes Rodrigues,  
Marco António Bravo da Silva e Maria da Conceição Alves Lobo Cruz. Neste 
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particular, foi destacada 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 nove meses, no 

sentido de obter resposta a esta crescente preocupação do executivo desta 
Junta de Freguesia. Sobre este assunto, deve ainda destacar-se que, através do 
referido programa do IEFP, a Junta de Freguesia encontrou, pelos seus próprios 

meios, uma solução temporária e, por isso, precária em todos os sentidos. O 
executivo desta Junta de Freguesia espera que, num futuro próximo, a Câmara 

Municipal de Vinhais venha a revelar práticas que possam dar resposta a esta 
questão basilar na ação que esta Junta de Freguesia pretende continuar a 
desenvolver. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente, o executivo destacou o sucesso de todas as atividades inerentes 
às comemorações do “Dia Mundial do Ambiente”. Neste particular, salientou o 

envolvimento da Comunidade Escolar da Escola de Primeiro Ciclo do Ensino 
Básico, do Agrupamento de Escolas D. Afonso III – Vinhais, bem como da GNR 
– Guarda Nacional Republicana, nomeadamente do “Programa Especial de 

Policiamento Comunitário”. -----------------------------------------------------------------------
Finalizando o primeiro ponto da ordem de trabalhos, o executivo salientou o êxito 

das “Festas de S. João – 2019”, ocorridas no passado dia vinte e três de junho 
último. De forma particular, nota amplamente positiva para as “Marchas de S. 
João”, destacando-se o crescente e louvável envolvimento da Comunidade Local 

e, especialmente, das Comunidades Educativas do Agrupamento de Escolas D. 
Afonso III, da Santa Casa da Misericórdia de Vinhais e da Universidade Sénior 
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de Vinhais. No que concerne ao Agrupamento de Escolas D. Afonso III, o 

executivo pretende atribuir ‘Diplomas de Louvor’ às docentes Ana Paula Ortega e 
Cândida Afonso, pelo trabalho de excelência desenvolvido nos dois últimos anos, 

em prol das “Festas de S. João”, nomeadamente na idealização e conceção de 
“arcos” e demais “adereços” para as “Marchas de S. João”. ----------------------------
Face ao exposto, a Junta de Freguesia de Vinhais pretende dar continuidade, em 

anos vindouros, às iniciativas suprarreferidas – Comemoração do “Dia Mundial 
do Ambiente” e “Festas de S. João”. -----------------------------------------------------------

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 cinco mil, seiscentos e quarenta e dois euros e vinte e 
quatro 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 cento e cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos, 
à empresa ‘Rita Maria Gonçalves’, referente a aquisição de manjericos para 

“Festas de S. João 2019”. Fatura/Recibo número 1028, com entrada número n.º 
173. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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a.2) Pagamento no valor de noventa e dois euros e cinquenta e três cêntimos, à 

empresa ‘Brigoffice’, referente a materiais para “Marchas de S. João – 2019”. 
Fatura/Recibo n.º 201901315, com entrada números 177. -------------------------------

a.3) Pagamento no valor de trezentos euros, à empresa ‘Florista Marieta’, 
referente a aquisição de manjericos para “Festas de S. João 2019”. 
Fatura/Recibo n.º 671, com entrada n.º 172 . ------------------------------------------------

a.4) Pagamento no valor de quarenta euros, à empresa ‘Briasia’, referente a 
materiais para “Marchas de S. João – 2019”. Fatura número 26165, com entrada 

n.º 175. -------------------------------------------------------------------------------------------------
a.5) Pagamento no valor de setecentos e cinquenta euros, à empresa ‘Paulo 
Sérgio Miranda Fernandes’, referente a atuação da banda “Chama Musical”, no 

âmbito das “Festas de S. João – 2019”. Fatura/Recibo n.º 88, com entrada n.º 
176. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

a.6) Pagamento no valor de quarenta e três euros e vinte cêntimos, à empresa 
‘Otília Maria Fernandes Gomes Garcia’, referente a refeições para a banda 
“Chama Musical”, no âmbito das “Festas de S. João – 2019”. Fatura/Recibo n.º 

12391, com entrada n.º 170. ---------------------------------------------------------------------
a.7) Pagamento no valor de setenta e três euros e oitenta cêntimos, à empresa 

‘Manuel Pires & Ana Pires, Lda.’, referente a bebidas para lanche de alunos 
participantes nas “Marchas de S. João – 2019”. Fatura/Recibo n.º 202A/1, com 
entrada n.º 171. --------------------------------------------------------------------------------------

a.8) Pagamento no valor de sessenta e um euros e seis cêntimos, à empresa 
‘Coviran’, referente a convívio da população da aldeia de Ermida. Fatura/Recibo 
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n.º 18934, com entrada n.º 169. -----------------------------------------------------------------

a.9) Pagamento no valor de vinte e nove euros e quarenta cêntimos, à empresa 
‘Briasia’, referente a materiais para “Marchas de S. João – 2019”. Fatura/Recibo 

n.º 26114, com entrada n.º 174. -----------------------------------------------------------------
a.10) Pagamento no valor de dezasseis euros, à empresa ‘Positivo & Genuíno, 
Lda.’, referente a materiais para “Marchas de S. João – 2019”. Fatura/Recibo n.º 

1077, com entrada n.º 167. ----------------------------------------------------------------------- 
a.11) Pagamento no valor de cento e quarenta e quatro euros, à empresa ‘Maria 

Adelaide Morais’, referente a almoço de Oradores convidados para o “2.º 
Encontro de Gerontologia de Vinhais”. Fatura/Recibo n.º 141/9, com entrada n.º 
166. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

a.12) Pagamento no valor de cem euros, à ‘Associação Vinhais Solidária’, 
referente a donativo. Fatura/Recibo n.º 364, com entrada n.º 165. -------------------- 
a.13) Pagamento no valor de quatrocentos e sessenta e oito euros e sessenta e 
três cêntimos, à empresa ‘Quantic Season’, referente a chapéus para oferta aos 
participantes nas “Marchas de S. João – 2019” e mochilas para oferta aos 

participantes no “Encontro Diocesano de Juventude | Vinhais - 2019” 
Fatura/Recibo n.º 49, com entrada n.º 162. -------------------------------------------------- 
a.14) Pagamento no valor de quinhentos e noventa e nove euros, à empresa 
‘Agrovinhais’, referente a aquisição de “Motorroçador” para ‘Equipa de 
Cantonagem’. Fatura/Recibo n.º 1039, com entrada n.º 159. --------------------------- 
a.15) Pagamento no valor de cinquenta euros e sessenta e um cêntimos, à 
empresa ‘Manuel Pires & Ana Pires, Lda.’, referente a material para atividades 
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de comemoração do "Dia Mundial do Ambiente”. Fatura/Recibo n.º 21331, com 

entrada n.º 160. -------------------------------------------------------------------------------------- 
a.16) Pagamento no valor de cento e oitenta e dois euros e vinte e seis cêntimos, 

à empresa ‘Matnord’, referente a material para a ‘Equipa de Cantonagem’ 
Fatura/Recibo n.º 642, com entrada n.º 157. ------------------------------------------------- 
a.17) Pagamento no valor de quinhentos e oito euros e oitenta cêntimos, à 

empresa ‘Maria Amélia Pires dos Anjos’, referente a limpeza de caminhos rurais 
da Freguesia. Fatura/Recibo n.º 76, com entrada n.º 151. -------------------------------

b) Atribuir ‘Diplomas de Louvor’ às docentes Ana Paula Ortega e Cândida Afonso, 
do Agrupamento de Escolas D. Afonso III, pelo trabalho de excelência, 
desenvolvido nos dois últimos anos, em prol das “Festas de S. João”, 

nomeadamente na idealização e conceção de “arcos” e demais “adereços” para 
as “Marchas de S. João”. -------------------------------------------------------------------------- 
c) Participar no “Dia da Juventude 2019”, com ‘voos verticais em balão de ar 
quente’, tendo presente que a Câmara Municipal de Vinhais (CMV) declinou a 
proposta apresentada por esta Junta de Freguesia, para espetáculo com a 

banda “The Gift”. A Junta de Freguesia de Vinhais lamenta, profundamente, a 
falta de abertura manifestada pela CMV, tendo presente que esta proposta muito 

poderia contribuir para elevar a dimensão e qualidade desta iniciativa e, por 
conseguinte, para a projeção do bom nome de Vinhais. ----------------------------------
Ponto quatro - Outros assuntos. ------------------------------------------------------------

Finalizando a reunião, o executivo salientou que irá ser implementada a 
“Toponímia e Números de Polícia” na aldeia de Moás. -----------------------------------
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente ata, constituída por sete 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) 


