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ATA N.º 5 – ANO 2018 

 

PRESIDENTE - Luís Filipe Garcia 

 

SECRETARIOU - Carla Sofia Pires Tavares   

                          

MEMBROS PRESENTES - Joaquim Domingos Alves 

      - Teresinha da Conceição Pires Silva Gomes 

       - António Luís Gomes Gonçalves  

                                          - Vítor Garcia Luís 

      - Francisco Augusto Pinto 

      - Nuno Miguel Ramos Veiga 

                                          - Nuno Rafael Freitas Fernandes 

 

HORA DE ABERTURA – Vinte horas e trinta minutos do dia vinte e sete de Dezembro de dois mil 

e dezoito. 

 

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. Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2019; 

3.1.  Discussão e votação do Orçamento e Plano para 2019; 

4. Diversos;  

5. Período reservado ao público. 
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1. Período de antes da ordem do dia:  

O Senhor Presidente de Junta solicitou aos presentes propor na ordem do dia o assunto: 

A alienação da cota de Participação na Agromontesinho, para conhecimento. Sendo que 

ninguém se opôs. 

  2. Ordem do Dia: 

2.1. Apreciação e votação da ata da reunião anterior; 

A ata foi aprovada, com as abstenções de Carla Tavares, Teresa Gomes e Luís Gonçalves.  

2.2. Leitura resumida do expediente: 

 Nada a destacar. 

2.3. Informação Escrita do Sr. Presidente da Junta:  

 Tomou a palavra o senhor presidente de Junta da freguesia citando o seguinte: “Ex.º Sr. 

Presidente, Senhores Secretários, restantes Membros da Assembleia de Freguesia de Vinhais e 

Público presente, permitam-me que comece por saudar-vos, com votos de muita saúde, paz e 

harmonia, não apenas pela quadra festiva que atravessamos, mas extensivo à vossa vida pessoal 

e profissional. 

Na qualidade de Presidente desta Junta de Freguesia, destaco o trabalho deste Executivo, 

patente na honradez dos compromissos assumidos, no quadro do Plano Anual de Atividades 

delineado e aprovado par o ano que agora termina (2018). Devo salientar o volume de 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). Para que este trabalho 

fosse desenvolvido, saliento a entrega e dedicação da ‘Equipa de Cantonagem’ que, como foi 

dado a conhecer na última Assembleia de Freguesia (28 de setembro de 2018), tem apenas um 

funcionário em funções, ao abrigo do “Programa CEI” do IEFP – Instituto de Emprego e 

Formação Profissional. Agrava a situação o facto do referido funcionário não ser detentor de 

carta de condução, pelo que o transporte de todo o material, bem como, na maioria das vezes, 

do próprio funcionário, tem sido feito por mim próprio, na carrinha desta Junta de Freguesia. 

Reitero que esta situação é, como devem compreender, lamentável, não apenas pela 

precariedade inerente á vida laboral dos Vinhaenses envolvidos, mas também pela 
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descontinuidade dos trabalhos, sua organização, planeamento e execução continuada e 

concertada. Recordo que, relativamente a este assunto, aguardamos resposta aos vários 

pedidos efetuados (através de reuniões presenciais / ofícios / contactos telefónicos e pessoais) à 

Câmara Municipal de Vinhais, no sentido de auxiliar na resolução desta situação, a qual é, neste 

momento, aquela que mais preocupa o executivo desta Junta de Freguesia. Tenham presente 

que esta situação se arrasta há mais de três meses, sendo que a Câmara Municipal de Vinhais 

informou, verbalmente, que a situação será resolvida em janeiro de 2019, em resposta a mais 

um ofício, enviado a 20 do corrente.  

No que concerne ao ‘Plano Anual de Atividades e Proposta de Orçamento para 2019’, 

devidamente enquadrado no ‘Plano Plurianual de Atividades para o quadriénio 2017/2021’, 

documentos de que tomaram conhecimento, esperamos e estamos convictos de que hoje sejam 

aprovados por esta Assembleia, no sentido de, em conjunto, levarmos a bom porto a missão 

que nos foi confiada.  

Para o último trimestre de 2018, destacamos:  

a) A Junta de Freguesia de Vinhais apresenta, neste momento, um saldo positivo de 

20.732,96 €; 

b) Continua em curso processo judicial relativo à dívida à empresa Higino & Pinheiro 

(pavimentação do “Bairro do Eiró” e “Ribeira” – valor inicial de 28.935, 67 €); 

c) Continuidade às candidaturas no âmbito do programa CEI-Património do IEFP, as quais 

tornam possível o apoio a Fregueses desempregados, dotando a Junta de Freguesia de 

recursos humanos a custo reduzido;  

d) Obras realizadas (ainda que apenas com um funcionário):  

d.1) Armoniz: Limpeza de caminhos / valetas; requalificação das acessibilidades, muros e 

todo interior do cemitério;  

d.2)  Ermida: Limpeza da aldeia (valetas e ruas); 

d.3) Rio de Fornos: Limpeza da aldeia (valetas e ruas); 

d.4) Vinhais:  

- Limpeza de caminhos / valetas (‘Equipa de Cantonagem’).  



 

 

 

 

Assembleia de Freguesia de Vinhais 

 

Largo do Arrabalde n.º1 – 5320 - 318  VINHAIS 

Telefone/Fax 273 772 695 

E-mail: jfvinhais@.mail.telepac.pt 

 

4

 

- Manutenção (limpeza e pintura) de Casas de Banho públicas - no Largo do Arrabalde;  

- Manutenção (limpeza e pintura) de "bebedouro" no Bairro do Couço; 

- Manutenção (limpeza e pintura) do “nicho” de São Paulo – Vinhais; 

- Limpeza de caminho de acesso à ETAR – Vinhais; 

- Levantamento e comunicação, via ofício, à Câmara Municipal de Vinhais de situações 

perigosas na via pública. A saber:  

a) Falta de apoio/resguardo para peões, com elevado perigo de queda, no passeio do 

início da CIV – Circular Interna de Vinhais (sentido “rotunda do assador” – Parque de 

Feiras e Exposições); 

b) Ausência de apoio/resguardo para peões, com elevado perigo de queda, na Rua dos 

Frades (frente à ‘Casa do Povo’);  

e) – Exposição "Spooky Brooms Exhibition" – trabalhos desenvolvidos pelos alunos do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Vinhais, no âmbito do Halloween. Exposição em 

parceria com o Agrupamento de Escolas D. Afonso III – Vinhais;  

- Oferta de presentes de Natal a todos os alunos da Educação Pré-Escolar e Primeiro 

Ciclo do Ensino Básico matriculados nos estabelecimentos de ensino existentes na 

Freguesia de Vinhais. Uma vez mais, o Executivo deliberou proceder à oferta de um 

presente útil: “camisola polar”, a qual foi muito bem recebido pela Comunidade Escolar 

(valor total de 882,00 €);  

- Continuidade na organização do Concurso “Melhor Doce de Natal”; 

- Apoio logístico na organização do “Presépio Vivo” (adiado para 5 de janeiro de 2019);  

f) Continuidade no apoio à Universidade Sénior de Vinhais, ao abrigo do Protocolo em 

vigor, assinado com a ‘Vinhais Sénior, Associação Cultural’; 

g) Apoio logístico e financeiro a Associações e Clubes existentes na Freguesia, mediante 

pedidos escritos, devidamente fundamentados no respetivos Planos Anuais de 

Atividades; (Javalis do Asfalto; Vinhais Solidária; Vinhais Extreme). 

h) Continuidade na organização, em parceria com a Universidade Sénior de Vinhais, do 

“Concerto de Ano Novo” (a desenvolver no decurso do mês de janeiro de 2019).  



 

 

 

 

Assembleia de Freguesia de Vinhais 

 

Largo do Arrabalde n.º1 – 5320 - 318  VINHAIS 

Telefone/Fax 273 772 695 

E-mail: jfvinhais@.mail.telepac.pt 

 

5

 

No sentido de, reitero, levarmos a “bom porto” a missão que os Vinhaenses nos confiaram e 

concretizar os objetivos a que nos propusemos, apelo ao vosso empenho, ao vosso ao 

sentido crítico construtivo e à consequente participação ativa, na melhoria da qualidade de 

vida de todos os Vinhaenses. Muito obrigado.” 

    2.4. Período de intervenções. 

Pediu a palavra Sr. Vítor Luís colocando a questão ao executivo da Junta de freguesia, se tem 

alguma estratégia financeira caso a junta de freguesia seja condenada no processo que decorre 

com a  Higino & Pinheiro. O Sr. Presidente de Junta esclareceu que se trata de um processo em 

conjunto com a autarquia, no entanto acredita, se a Junta for condenada, o tribunal poderá 

autorizar pagamentos faceados. O Sr. Presidente de Junta fez questão de evidenciar no que 

respeita ao fator financeiro a sua maior preocupação é para com os compromissos da junta, 

acrescentou ainda que caso haja necessidade o Dr. Sacramento advogado deste processo 

poderá fazer eventuais esclarecimentos. 

Tomou da palavra o Sr. Luís Gonçalves, questionando o Sr. Presidente de Junta que critérios 

utilizou para a seleção do trabalhador de Cartonagem. Em resposta, o Sr. Presidente informou 

que procurou o trabalhador do “Programa CEI” do IEFP – Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, sendo que desta forma a junta comparticipa apenas de 182 euros mais subsídio de 

alimentação, trabalhador esse que não possui carta de condução, o que traduz em algum 

desconforto na execução dos trabalho, mas foi o trabalhador que lhe foi atribuído pelo IEFP, 

como já referiu no ponto 2.3 esta ordem de trabalhos.     

3. Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2019; 

 3.1.  Discussão e votação do Orçamento e Plano para 2019; 

Relativamente ao Orçamento e Plano de Atividade para o ano 2019 este foi apresentado, 

colocado a discussão onde o senhor Vítor Luís solicitou um esclarecimento relativamente ao 

orçamento das despesas no que diz respeito à rubrica “Viação rural” questionando para que fins 

a importância de 17.000 euros. O Sr. Presidente informou que essa importância se deve para 

arranjos nos caminhos rurais e para aluguer de máquinas.  

Solicitou a palavra o Sr. Luís Gonçalves perguntando ao Sr. Presidente de Junta que critério 

utilizou para selecionar os caminhos prioritários, em resposta informou que a prioridade seria 
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limpar os terrenos perto de particulares. O Sr. Luís Gonçalves solicitou um esclarecimento 

relativamente ao orçamento das despesas no que diz respeito à rubrica “Despesas de Capital- 

Escolas” questionando para que fins a importância de 8.000 euros. O Sr. Presidente informou 

que essa importância se deve apoios a obras das escolas da Ermida, Moás e Rio de Fornos. 

O Orçamento e Plano para 2019 foi colocada a votação onde se registaram: cinco votos a favor e 

quatro abstenções dos membros: António Luís Gomes Gonçalves, e Vítor Garcia Luís, Nuno 

Rafael Freitas Fernandes e Teresinha da Conceição Pires Silva Gomes, tendo sido aprovado o 

orçamento e plano de atividades para 2019. 

 

4.Diversos:  

Nada a registar. 

5.Período reservado ao público. 

Solicitou a palavra o Sr. João Cunha, transmitindo o seu descontentamento com o executivo da 

Câmara Municipal de Vinhais no que concerne ao assunto apoio relativo à contratação de 

trabalhadores de cartonagem, afirma ser lamentável que sejam atribuídas verbas superiores a 

associações e clubes em vez de ser atribuídas à junta de Vinhais sendo esta a mais populosa do 

concelho.  

Não havendo mais nada a tratar, cerca das vinte e uma horas e trinta minutos, 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 
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______________________________________________ 

 (Carla Sofia Pires Tavares) 

 

 

 

 

 

 
 

 


