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

-----------------------------------ATA N. º 11 / 2017---------------------------------- 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, pelas vinte 

e uma horas, na sede desta Junta e Freguesia, reuniu o Executivo 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 – Opções do plano e proposta do Orçamento para o ano de dois 

mil e dezoito; ----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto quatro – Deliberações; ------------------------------------------------------------------

Ponto quinto – Outros assuntos. -------------------------------------------------------------

Aberta a reunião, pelo senhor Presidente, deu-se início à ordem de trabalhos. ----

Ponto um – Período antes da ordem do dia. ---------------------------------------------

-Aberta a reunião pelo senhor Presidente, foi focada a questão da candidatura ao 

“PDR 2020”, transitada do mandato anterior. Assim, o senhor Presidente 

informou que solicitou à “ARBOREA - Associação Agroflorestal e Ambiental da 

Terra Fria Transmontana”, esclarecimento de dúvidas existentes, tendo solicitado, 

também, agendamento de reunião com técnico especializado na área. Neste 

momento, o Executivo continua a considerar que, até clarificação, esta 

candidatura não parece ser do interesse desta Junta de Freguesia. ------------------
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Seguidamente, o senhor Presidente informou que a ‘Associação Vinhais Extreme’ 

agradeceu, via ofício com entrada n.º 345, de catorze do corrente, a colaboração 

prestada no evento ‘Tour da Castanha – 2017’. --------------------------------------------

-Ainda no que concerne ao presente ponto da ordem de trabalhos, o senhor 

Presidente deu conhecimento de protocolo de estágio curricular, estabelecido 

com o Agrupamento de Escolas D. Afonso III - Vinhais, no âmbito de Curso 

Profissional de Animador Sociocultural. Ainda no que ao Agrupamento de 

Escolas D. Afonso III - Vinhais diz respeito, foi transmitido que a Junta de 

Freguesia foi abordada no sentido de prestar apoio logístico e material na 

organização do ‘Presépio Vivo Solidário’, a ocorrer no próximo dia dezasseis de 

dezembro. Neste particular, para além do apoio material, foi solicitada a 

organização do concurso “O Melhor Doce de Natal”. --------------------------------------

Concluindo o presente ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente 

informou que procedeu à negociação do contrato com a empresa ‘CENTRO-K’, 

relativo a “Medicina e Segurança no Trabalho”, conseguindo uma redução anual 

no valor de cento e seis euros e treze cêntimos. -------------------------------------------

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 seis mil, oitocentos e oitenta e seis euros e dois cêntimos. 

Ponto três - Opções do plano e proposta do orçamento para o ano de dois 

mil e dezoito; ----------------------------------------------------------------------------------------

Em conformidade com o disposto na alínea a), ponto 1, Artigo 16.º, da Lei 
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75/2013 de 12 de setembro, o Executivo desta Junta de Freguesia elaborou as 

“opções do plano e a proposta do orçamento” para o ano de dois mil e dezoito, 

cujo documento se anexa à presente ata e será submetido à Assembleia de 

Freguesia para superior aprovação. ------------------------------------------------------------

Ponto quatro – 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 

discriminadas: ----------------------------------------------------------------------------------------

a.1) Pagamento no valor de trinta euros e setenta cêntimos, à empresa ‘Cental’, 

referente à inspeção periódica da carrinha ‘4x4’. Fatura número 201743/28652, 

com entrada n.º 346. -------------------------------------------------------------------------------

a.2) Pagamento no valor cem euros e oitenta cêntimos, à empresa ‘Amanhecer  -

Manuel Pires e Ana Pires, Lda.’, referente a águas para ‘Tour da Castanha’, 

solicitado pela Associação ‘Vinhais Extreme’. Recibo n.º 202/88274, com entrada 

n.º 334. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a.3) Pagamento no valor de duzentos e quarenta euros, a Maria Eduarda 

Rodrigues Ramos Vaz, referente a prestação de serviços (Tarefeira na Escola 

Básica n.º 1 de Vinhais). Fatura/Recibo n.º 2. -----------------------------------------------

a.4) Pagamento no valor de duzentos e cinquenta euros, à Associação 

“ARBOREA - Associação Agroflorestal e Ambiental da Terra Fria Transmontana”, 

referente a parte da Elaboração da Candidatura ao ‘PDR 2020 – medida 8.1.5’, 
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com entrada n.º 321. -------------------------------------------------------------------------------

a.5) Pagamento no valor de sessenta e dois euros, à empresa ‘PetroVinhais’, 

referente combustíveis para a ‘Equipa de Cantonagem’. Fatura n.º 17a/1072, 

com entrada n. º 330. -------------------------------------------------------------------------------

b) Proceder ao apoio solicitado pelo Agrupamento de Escolas D. Afonso III - 

Vinhais, no âmbito da organização do ‘Presépio Vivo Solidário – 2017’. -------------

c) Proceder à aquisição de fatos de treino personalizados, para oferta de Natal a 

todos os alunos da Educação Pré-Escolar e Primeiro Ciclo do Ensino Básico, 

matriculados na rede pública de ensino na Freguesia. ------------------------------------ 

d) Proceder ao envio de ofícios à Câmara Municipal de Vinhais, relativos aos 

seguintes assuntos: 1) “Alerta - Muro / Barreira em possível derrocada (Rio de 

Fornos) / Pedido de apoio/parecer técnico”; 2) “Alerta - Muro junto à Portaria da 

Escola E.B. 1 de Vinhais / Pedido de apoio/parecer técnico”; 3) Alerta – Passeio 

de acesso à Escola E.B. 1 de Vinhais / Pedido de apoio/parecer técnico”. --------- 

e) Proceder ao convite de todos os elementos da Junta e Assembleia de 

Freguesia para o jantar de Natal. Os custos inerentes serão suportados por esta 

Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------

Ponto seis – Outros assuntos. -------------------------------------------------------------- 

Finalizando a reunião, o senhor Presidente destacou que, para além dos 

trabalhos previamente implementados nas aldeias de Moás e Armoniz, foi 

desenvolvido, decurso da presente semana, “trabalho de campo” nas aldeias de 

Ermida e Rio de Fornos, no sentido de serem definidas prioridades para 

intervenções futuras. ------------------------------------------------------------------------------- 
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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) 



 
 

                                               JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS 
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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

Em conformidade com o disposto na alínea a), ponto 1, Artigo 16.º da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, o presente documento apresenta as “Opções do Plano 

e a Proposta do Orçamento” para o ano de 2018.  

As atividades enquadram-se nos Eixos de Ação que a Junta de Freguesia de 

Vinhais pretende desenvolver no âmbito das Opções do Plano Plurianual de 

Atividades (OPPA) para o quadriénio 2017-2021, tendo por base as atribuições 

e competências, próprias e delegadas, no quadro orçamental em vigor. Por 

conseguinte, são apresentas, para análise e aprovação dos membros da 

Assembleia de Freguesia, de forma devidamente planificada e articulada com as 

aludidas nas OPPA, as propostas de atividades a desenvolver no âmbito do 

Plano Anual de Atividades (PA) referente ao ano de 2018, bem como a 

respetiva Proposta de Orçamento. 
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2. EIXOS DE AÇÃO  

Em reunião ordinária de Executivo da Junta de Freguesia de Vinhais, ocorrida 

em 24/11/2017, foram definidos como eixos centrais de ação para as OPPA 

relativas ao quadriénio 2017-2021: 

 

 EIXO 1 – PATRIMÓNIO 

 EIXO 2 – AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E DESPORTO 

 EIXO 3 – CULTURA, TURISMO E LAZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  As atividades propostas poderão cruzar objetivos de diferentes eixos de ação das OPPA.  
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3. OPÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES (2013-2017) 

No quadro dos três eixos centrais de ação previamente apresentados, em sede de 

reunião precedentemente referida, definiram-se como objetivos das OPPA:  

 EIXO 1 – PATRIMÓNIO 

 

 

1.1) Criar uma “Equipa de Cantonagem” permanente e autónoma, no 

sentido dos trabalhos de manutenção e conservação de caminhos 

rurais, arruamentos, pavimentos pedonais e cemitérios serem 

desenvolvidos de forma estruturada e continuada;  
 

1.2) Criar ‘Centros de Convívio/Lazer’ nas Aldeias da Freguesia;  
 

1.3) Dar continuidade à inventariação do património da Junta de 

Freguesia de Vinhais, bem como à implementação da toponímia 

nas aldeias da Freguesia; 
 

1.4) Beneficiar/fazer manutenção de acessibilidades públicas e, 

(mediante protocolos/pedidos de apoio) de capelas/igrejas e outros 

edifícios/monumentos; 
 

1.5) Remodelar/melhorar instalações sanitárias públicas existentes na 

Vila;   
 

1.6) Implementar “parque de merendas” sazonal na “Praia Fluvial da 

Arranca”: limpeza/manutenção e colocação de mesas amovíveis e 

recipientes para colocação de lixo; 
 

1.7) Adquirir/fazer manutenção de viaturas/equipamentos.  
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 EIXO 2 – AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E DESPORTO 

 
2.1) Apoiar e promover o envelhecimento ativo, produtivo e saudável;  
 

2.2) Criar um programa de aprendizagem ao logo da vida (de forma 

intergeracional), mediante estabelecimento de protocolos/trabalho 

colaborativo com outras instituições da Freguesia;  

 

2.3) Apoiar habitantes da Freguesia/Concelho de Vinhais carenciados, 

bem como dinamizar o comercio tradicional existente na Freguesia; 
 

2.4) Apoiar Associações e Instituições de cariz Cultural, Desportivo, 

Educativo, Recreativo e Social na organização/dinamização de 

eventos/atividades que, devidamente fundamentadas no quadro dos seus 

planos anuais de atividades, se revelem de manifesto interesse para a 

Freguesia;  

 

2.5) Promover/dinamizar/apoiar ações educativas, sociais e desportivas;  
 

2.6) Promover o Turismo de Natureza e o Pedestrianismo, através da 

requalificação da rota do “Caminho de Santiago – Ruta Via de la Plata”, no 

percurso existente na Freguesia. Esta requalificação poderá alargar-se, 

mediante protocolos/trabalho colaborativo com outras instituições 

(transversal ao EIXO 3 – Cultura, Turismo e Lazer); 
 

2.7) Desenvolver, de forma colaborativa com a autoridade municipal de 

Proteção Civil e demais entidades de referência, ações de 

sensibilização/formação de prevenção de acidentes e/ou catástrofes. 
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 EIXO 3 – CULTURA, TURISMO E LAZER 

3.1) Implementar “parque de merendas” sazonal na “Praia Fluvial da 

Arranca”: Plantação de árvores; Limpeza/manutenção; Colocação de 

mesas amovíveis e recipientes para lixo (transversal ao EIXO 1 – 

Património);  

3.2) Revitalizar as “Festas dos Santos Populares” da Freguesia (incluindo 

as aldeias anexas, bem como, mediante estabelecimento de 

protocolos/trabalho colaborativo, envolvimento na organização das 

“Festas da Vila”;   

3.3) Promover o Turismo Religioso através da requalificação da rota do 

“Caminho de Santiago – Ruta Via de la Plata”, no percurso existente na 

Freguesia. Esta requalificação poderá alargar-se, mediante 

protocolos/trabalho colaborativo com outras instituições (transversal ao 

EIXO 2 – Ação Social, Educação e Desporto);  

3.4) Estabelecer parcerias/protocolos com entidades/instituições, no 

sentido de serem desenvolvidas exposições / apresentações / workshops / 

conferências alusivas às Artes Plásticas e às Artes performativas (Música, 

Dança, Teatro); 

3.5) Criar de uma rede de Internet de livre acesso (Wireless) na sede de 

Freguesia;  

3.6) Prestar apoio (financeiro/logístico) a Instituições/Associações de 

cariz cultural existentes na Freguesia;  

3.7) Organizar/apoiar/participar em atividades alusivas a datas 

festivas/efemérides (nacionais/internacionais).  
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4. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES (2018)  

De forma enquadrada e correlacional com os objetivos das OPPA, o Executivo 

da Junta de Freguesia de Vinhais apresenta, para o Plano Anual de Atividades 

(PA) referente ao ano de 2018, as atividades seguintes:  

 

 EIXO 1 – PATRIMÓNIO 

4.1.1) Estabelecer protocolo com a Câmara Municipal de Vinhais, no 

sentido de proceder à criação de uma “Equipa de Cantonagem” 

permanente e autónoma, para desenvolvimento de trabalhos de 

manutenção e conservação de caminhos rurais, arruamentos, pavimentos 

pedonais e cemitérios.   

4.1.2) Desenvolver trabalhos de manutenção e conservação de caminhos 

rurais, arruamentos, pavimentos pedonais e cemitérios;  

4.1.3) Beneficiar/fazer manutenção de outras acessibilidades públicas e, 

(mediante protocolos/pedidos de apoio) de capelas/igrejas e outros 

edifícios/monumentos;  

4.1.4) Adquirir de software para licenciamento de canídeos e gatídeos;  

4.1.5) Instalar painel informativos (Editais/Necrologia) na zona da “Rua 

dos Frades” e nas aldeias da Freguesia;  

4.1.6) Dar continuidade à implementação da toponímia nas aldeias da 

Freguesia;  
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4.1.7) Estabelecer protocolo com a Câmara Municipal de Vinhais, no 

sentido de criar ‘Centros de Convívio/Lazer’ nas Aldeias da Freguesia;  

4.1.8) Implementar “parque de merendas” sazonal na “Praia Fluvial da 

Arranca”: Plantação de árvores; Limpeza/manutenção e colocação de 

mesas amovíveis e recipientes para lixo; 

4.1.9) Adquirir/proceder à manutenção de viaturas/equipamentos;   

 

 

 

 

 EIXO 2 – AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E DESPORTO 

4.2.1) Elaborar candidaturas a programas/projetos de inserção e emprego 

promovidos pelo IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional -, 

no sentido de proporcionar apoio a pessoas carenciadas/desempregadas;  

4.2.2) Prestar apoio no desenvolvimento de projetos de criação do 

“próprio emprego”; 

4.2.3) Acolher/apoiar/ desenvolver ações de formação/sensibilização de 

destacado interesse para os habitantes da Freguesia/população em geral;  

4.2.4) Proceder, mediante protocolo com a Câmara Municipal de Vinhais, 

ao apoio na contratação/pagamento de salários a “Tarefeiras” para 

Escolas (Educação Pré-Escolar/Primeiro Ciclo do Ensino Básico);  

4.2.5) Oferecer presentes de Natal aos alunos que frequentem 

estabelecimentos públicos de Educação Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo 

do Ensino Básico existentes na Freguesia;  
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4.2.6) Prestar apoio pontual, sempre que solicitado e enquadrado nos 

respetivos Planos de Atividades, a Instituições/Associações de cariz 

educativo, social e desportivo da Freguesia de Vinhais, ou outras cujas 

atividades se revelem de manifesto interesse para a Freguesia de Vinhais.     

 

 

 EIXO 3 – CULTURA, TURISMO E LAZER 

 

4.3.1) Organizar “Concerto de Ano Novo”, aberto a toda a Comunidade;  

4.3.2) Desenvolver contactos/levantamento inicial com vista à 

requalificação da rota do “Caminho de Santiago – Ruta Via de la Plata”, no 

percurso existente na Freguesia de Vinhais;  

4.3.3) Revitalizar as “Festas dos Santos Populares” da Freguesia 

(incluindo as aldeias anexas), bem como, mediante estabelecimento de 

protocolos/trabalho colaborativo, envolvimento na organização das 

“Festas da Vila”;  

4.3.4) Dar Continuidade à organização da Festa Popular de “S. João” 

(Largo do Arrabalde - Vinhais);  

4.3.5) Dar início à implementação de “Parque de Merendas” sazonal na 

“Praia Fluvial da Arranca”: Plantação de árvores; Limpeza/manutenção;  

Colocação de mesas amovíveis e recipientes para lixo; 

4.3.6) Estabelecer parcerias/protocolos com entidades/instituições, no 

sentido de serem desenvolvidas exposições / apresentações / workshops / 

conferências alusivas às Artes Plásticas e às Artes performativas (Música, 

Dança, Teatro); 
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4.3.7) Estabelecer contactos com operadoras de telecomunicações, no 

sentido de dar início à criação de uma rede de Internet de livre acesso 

(Wireless) na sede de Freguesia;  

4.3.8) Prestar apoio (financeiro/logístico) a Instituições/Associações de 

cariz cultural existentes na Freguesia, de acordo com o estipulado nas 

OPPA;  

4.3.9) Organizar/apoiar/participar em atividades alusivas a datas 

festivas/efemérides (nacionais/internacionais) no decurso do ano.  
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5 – PROPOSTA DE ORÇAMENTO (2018) 

O orçamento da Freguesia de Vinhais, para o ano de 2018 prevê um total de 

Receitas e Despesas no valor de 127000,00 euros (€). 

Tendo presente a não existência de Protocolo de Delegação de Competências, 

por parte da Câmara Municipal de Vinhais para com esta Junta de Freguesia, é 

impossível prever o apoio que a Autarquia irá providenciar no decurso do 

quadriénio 2017/2021, e, por conseguinte, no ano de 2018. Neste contexto, face 

à disponibilidade financeira desta Junta de Freguesia, deve salientar-se que 

algumas das atividades constantes do presente documento poderão não vir a 

desenvolver-se.  

Do Fundo Financiamento das Freguesias (FFF), prevê-se, para o ano de 2018, 

financiamento no valor de 48 674,00 euros (€).  

Não estando contabilizado o saldo da Gerência Anterior (conta de 2017), o qual, 

após encerramento do ano civil, será conhecido, proceder-se-á à revisão 

orçamental necessária, para posterior apreciação superior (e consequente 

votação) da Assembleia de Freguesia. 

 

5.1. RECEITAS 

A receita total prevista para o Orçamento do ano de 2018 é de 127 000,00 euros 

(€), correspondente a Receitas Correntes no valor de 80 500,00 euros (€)e 

Receitas de Capital no valor de 46 500,00 euros (€).  
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5.2. DESPESAS 

A Despesa total prevista para o Orçamento do ano de 2018 é de 127 000,00 

euros (€), correspondente a Despesas Correntes no valor de 71 700,00 euros (€) 

e Despesas de Capital no valor de 55 300,00 euros (€). 

Nota: Para informação mais detalhada, Cf. “Orçamento para 2018”.  
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6. NOTA FINAL  

Face às linhas de orientação precedentemente apresentadas, pretende-se, em 

parceria com a Assembleia de Freguesia de Vinhais, com a Câmara Municipal de 

Vinhais e demais Instituições, bem como com toda a Sociedade Civil, contribuir 

para o desenvolvimento sustentado da Freguesia de Vinhais. Nesse sentido, a 

ação da Junta de Freguesia desenvolver-se-á de forma transparente e íntegra, 

sempre pautada pela coerência na defesa dos interesses de todos os Vinhaenses. 

Deve evidenciar-se que é intenção do atual Executivo promover fóruns públicos 

(de periodicidade semestral), os quais, assentes em princípios basilares da 

Democracia, permitirão que todos os residentes na Freguesia de Vinhais possam 

apresentar/discutir propostas que visem o desenvolvimento e, por conseguinte, a 

melhoria da qualidade vida de quem nela habita.   

 

Vinhais, 22 de dezembro de 2017 

O Presidente 

_________________________________ 

(Marco Alexandre Maciel Costa) 

 

O Secretário 

_________________________________ 

(João Cristiano Rodrigues Cunha) 

 

A Tesoureira 

_________________________________ 

(Amália da Conceição Rodrigues Félix) 


