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

-----------------------------------ATA N. º 12 / 2019---------------------------------- 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro 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 salientou, como habitualmente, 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, à semelhança dos meses anteriores, também na vila de 

Vinhais. Ainda sobre este assunto, continuou a ser destacado o trabalho da 

‘Equipa de Cantonagem’, bem como a precariedade laboral inerente à mesma, a 

qual continua a preocupar o executivo desta Junta de Freguesia, especialmente 

pela continuidade de ausência de resposta, por parte da Câmara Municipal de 
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Vinhais, sobre este assunto. ----------------------------------------------------------------------

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 no valor de vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco euros e 

setenta e oito 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 trezentos e trinta e três euros e noventa cêntimos, à 

empresa ‘Madalena Isabel da Silva’, referente a “limpeza de caminhos rurais”.  

Fatura/Recibo número 123, com entrada número n.º 363. -------------------------------

a.2) Pagamento no valor oito euros e, à empresa ‘Nuno & Cláudia, Lda.”, 

referente a “Diplomas do Concurso Melhor Doce de Natal 2019”. Fatura/Recibo 

número 4710, com entrada número n.º 359. -------------------------------------------------

a.3) Pagamento no valor de cento e oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos, 

à empresa ‘‘Madalena Isabel da Silva”, referente a intervenção em derrocadas 

nas estradas municipais de acesso às aldeias de Ermida e Moás’. Fatura/Recibo 

n.º 122, com entrada n.º 358 . -------------------------------------------------------------------

4) Pagamento no valor de duzentos e cinquenta euros, à empresa ‘Sermontis’, 
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referente a reparação de conduta de água na aldeia de Rio de Fornos. 

Fatura/Recibo n.º 183, com entrada n.º 356. ----------------------------------------------

a.5) Pagamento no valor de duzentos e trinta e três euros e vinte cêntimos,  à 

empresa ‘Nuno Casimiro Unipessoal, Lda’, referente a limpeza de caminhos’. 

Fatura/Recibo n.º 10, com entrada n.º 357. --------------------------------------------------

a.6) Pagamento no valor de cento e sessenta e cinco euros, à empresa 

‘Supracitados’, referente a jantar de Natal da Junta Freguesia de Vinhais. 

Fatura/Recibo n.º 1724, com entrada n.º 351. ----------------------------------------------- 

a.7) Pagamento no valor de novecentos e noventa euros, à empresa ‘Emílio 

Martins’, referente a transporte de alunos para visita à “Terra Natal e de Sonhos 

– Bragança”. Fatura/Recibo n.º 4801, com entrada n.º 352. ----------------------------- 

a.8) Pagamento no valor de cento e cinquenta euros, à empresa ‘Auto Central’, 

referente a manutenção de carrinha “4x4”. Fatura/Recibo n.º 3531, com entrada 

n.º 346. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a.9) Pagamento no valor oitenta e dois euros e oitenta cêntimos,  à empresa 

‘MatNord’, referente a material de desgaste para ´Equipa de Cantonagem’. 

Fatura/Recibo n.º 1337, com entrada n.º 345. ----------------------------------------------- 

a.10) Pagamento no valor de dois mil, trezentos e noventa e um euros e oitenta e 

seis cêntimos,  à empresa ‘Barreira e Santos, Lda’, referente a reparação do 

trator’. Fatura/Recibo n.º 416, com entrada n.º 293. ---------------------------------------

a.11) Pagamento no valor de cento e vinte e cinco euros à empresa Agrovinhais’, 

referente a material de desgaste para ´Equipa de Cantonagem’. ‘Fatura/Recibo 

n.º 1153, com entrada n.º 340. ------------------------------------------------------------------- 
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a.12) Pagamento no valor de mil trezentos e sessenta e nove euros e sessenta e 

nove cêntimos, à empresa ‘Science 4 You’, referente a oferta de presentes de 

Natal aos alunos que frequentam, na Freguesia, a Educação Pré-Escolar e o 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico. ‘Fatura/Recibo n.º 9000004334, com entrada 

n.º 341. ------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Proceder ao pagamento dos prémios do concurso “O Melhor Doce de Natal 

2019”, no valor total de duzentos euros. ------------------------------------------------------

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

Finalizando a reunião, o executivo salientou: ------------------------------------------------ 

a) Sucesso da visita à “Terra Natal e de Sonhos”, com acesso a todas as 

atrações, nomeadamente à pista de gelo, bem como a um passeio em “comboio 

turístico” pela cidade de Bragança, proporcionada a todos os alunos que 

frequentam, na Freguesia, a Educação Pré-Escolar e o Primeiro Ciclo do Ensino 

Básico. -------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Sucesso da “Exposição de Presépios”, desenvolvida na sede da Junta de 

Freguesia de Vinhais, fruto do trabalho de alunos e professores do Agrupamento 

de Escolas D. Afonso III – Vinhais. -------------------------------------------------------------

c) Estarem em curso os trabalhos de 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. ------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente 

_________________________________ 

(Marco Alexandre Maciel Costa) 

 

O Secretário 

_________________________________ 

(João Cristiano Rodrigues Cunha) 

 

A Tesoureira 

_________________________________ 

(Amália da Conceição Rodrigues Félix) 


