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ATA N.º 4 – ANO 2017 

 

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 

 

MEMBROS AUSENTES - JUSTIFICARAM A RESPETIVA FALTA: 

 - Nuno Miguel Ramos Veiga 

 - Nuno Rafael Freitas Fernandes 

 

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

e dezassete. 

 

ORDEM DE TRABALHOS: 

1. Período de antes da ordem do dia. 

2. Ordem do dia: 

2.1. Leitura resumida do expediente; 

2.2. Informação escrita do Senhor presidente da Junta; 

2.3. Período de intervenções; 

3. Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2018; 

3.1.  Discussão e votação do Orçamento e Plano para 2018; 

4. Diversos;  

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

Não houve intervenções. 

  2. Ordem do Dia: 

 2.1. Leitura resumida do expediente: 

 Nada a destacar. 

  2.2. 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 espírito de solidariedade, não apenas pela quadra festiva que atravessamos, mas 

extensivo à vossa vida pessoal e profissional, em geral, e, em particular, para o presente 

mandato que, juntos, desenvolveremos com a maior honradez e integridade.   

Na qualidade de Presidente desta Junta de Freguesia, destaco que, da tomada de posse a esta 

parte, o Executivo tem procurado inteirar-se da situação atual da Junta de Freguesia de Vinhais, 

no sentido de pôr em prática o Plano Plurianual de Atividades para o quadriénio 2017/2021, 

documento de que recentemente tomaram conhecimento e, esperamos e estamos convictos, 

seja hoje aprovado. 

Norteada pela contenção orçamental, esta Junta de Freguesia aumentou a sua preocupação 

com o trabalho e com aproveitamento exaustivo de recursos (humanos e materiais) no sentido 

de proporcionar a todos Fregueses uma superior qualidade de vida, tendo sempre presente 

que, de pouco, pode, com empenho e boa vontade, fazer-se muito. Destacamos que o atual 

Executivo continuará a dispensar, no presente mandato, qualquer serviço relativo a 

comunicações móveis cujos custos sejam suportados pela Junta de Freguesia, mantendo-se o 

número móvel anterior: 933 619 582.  

No que concerne ao Município de Vinhais, estamos convictos que será desenvolvido Protocolo / 

Delegação de competências, para, de forma devidamente fundamentada e enquadrada na 
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legislação em vigor (75/2013), receberemos o apoio necessário para atingirmos os objetivos a 

que nos propomos, em conformidade com os planos anual e plurianual de atividades. Nesse 

sentido, após aprovação do referido Plano Plurianual de Atividades para o quadriénio 

2017/2021, será solicitado agendamento de reunião com a Câmara Municipal de Vinhais, para o 

decurso do mês de janeiro de 2018.  

Até à presente data, destacamos:  

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

20.745,84 €; 

b) Está 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. Neste momento, existem dois trabalhadores em 

funções neste programa, afetos à ‘Equipa de Cantonagem’, mantendo-se uma vaga por 

preencher, pelo que solicito aos presentes a transmissão desta informação;  

d) Obras realizadas:  

- Armoniz: Limpeza de caminhos / valetas; requalificação das acessibilidades interiores 

do cemitério em curso;  

- Ermida: Limpeza / pintura / restauro do tanque e ponto de abastecimento de água;  

- Rio de Fornos: Limpeza de valetas; “trabalho de campo” de levantamento de muros em 

risco de derrocada (foi dado conhecimento, via ofício, à CMV), levantamento de 

necessidades de manutenção do cemitério e da Igreja/Adro (melhoramentos previstos 

no PAA 2018);  

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

Levantamento de descontinuidade de muro na entrada da Escola E.B. 1 de Vinhais, bem 

como elevado grau de detioração do acesso pedonal (passeio). Foi dado conhecimento, 

via ofício, à CMV). Assunto do muro solucionado. Passeio, em fase de resolução.  

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

do Ensino Básico Público da Freguesia. O Executivo deliberou proceder à oferta de um 
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presente útil: “fato de treino”, o qual foi muito bem recebido pela Comunidade Escolar 

(valor total de 2.318,55 €);  

- Continuidade na Organização do Concurso “Melhor Doce de Natal” com elevada adesão 

(12 participantes); 

- Apoio logístico e participação no “Presépio Vivo”;  

f) Informatização de Licenciamento de Canídeos e Gatídeos (em funcionamento a partir de 

janeiro 2018);  

g) Celebração de Protocolo com a ‘Vinhais Sénior, Associação Cultural’, no sentido de ser 

prestado apoio administrativo (pagamento de propinas, etc.) relativo ao funcionamento 

da USV; 

h) Agendamento reunião com Padre Luís / ‘Comissão Fabriqueira’, no sentido de serem 

discutidas obras a realizar no património religioso (igrejas/capelas e envolvente), no 

decurso do quadriénio 2017/2021.  

i) Participação desta Junta de Freguesia no ‘XVI Congresso da ANAFRE’, cuja temática é 

“"Freguesias: Somos Portugal inteiro!". O Congresso ocorrerá em Viseu, entre os dias 26 

e 28 de janeiro próximo. A Junta de Freguesia fazer-se-á representar por dois Delegados. 

O objetivo desta participação prende-se com a necessidade de aprofundamento de 

conhecimentos, os quais beneficiarão o desempenho do Executivo desta Junta de 

Freguesia.  

No sentido de levar a “bom porto” a nossa missão 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. 

Não houve intervenções. 

3. Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2018; 

 3.1.  Discussão e votação do Orçamento e Plano para 2018; 
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Relativamente ao Orçamento e Plano de Atividade para o ano 2018 este foi apresentado, 

colocado a discussão onde o senhor António Luís Gomes Gonçalves solicitou um esclarecimento 

de como seria implementada a “Criação de Equipa de Cantonagem Permanente e Autónoma”, 

no que respeita ao ponto 3. “Opções do plano plurianual de atividades; eixo 1 - Património 

alínea 1.1) –. Neste particular, o senhor Presidente da Junta de Freguesia informou que, 

tratando-se de um plano plurianual, prevê-se que a constituição desta equipa ocorra no decurso 

do presente mandato, mediante Protocolo que se aguarda por parte da Câmara Municipal de 

Vinhais.  

A proposta foi colocada a votação onde se registaram: quatro votos a favor e três abstenções 

dos membros António Luís Gomes Gonçalves, Vítor Garcia Luís e Teresinha da Conceição Pires 

Silva Gomes tendo sido aprovado o orçamento e plano de atividades para 2018. 

4.Diversos:  

O senhor Presidente de Assembleia de Freguesia colocou a proposta de “protocolo de 

cooperação” com a universidade sénior de Vinhais a discussão e votação por solicitação do 

senhor Presidente de Junta que informa que ao abrigo do art.50/2, lei 75/2013, solicita que seja 

apresentado, analisado e votada a deliberação de “protocolo de cooperação” com a 

universidade sénior de Vinhais (Vinhais Sénior, associação cultural) - aprovada em reunião de 

executivo de outubro último. Colocada a votação onde se registaram: quatro votos a favor e 

três abstenções dos membros Luís António Gomes Alves, e Vítor Garcia Luís e Teresinha da 

Conceição Pires Silva Gomes. Tendo sido aprovado. 

O senhor presidente de junta informa que relativamente ao processo de Higino Pinheiro no dia 

13 de novembro de 2015 foi feita a contestação ao processo e que até à data ainda não existe 

mais informações. 

No que concerne ao processo do IFAP a contestação foi efetuada a 17 de junho de 2014 e o Dr. 

Sacramento que está com este processo informa que ainda não houve resposta. 

4. Período reservado ao público: 

Pediu a palavra o Senhor Carlos Vilaça, expondo a situação de uma monção/ abaixo-assinado 

com mais de cem assinatura, contra a construção de uma ETAR na zona industrial alegando que 

esta será prejudicial a população em geral e contra. 



 

 

 

 

Assembleia de Freguesia de Vinhais 

 

Largo do Arrabalde n.º1 – 5320 - 318  VINHAIS 

Telefone/Fax 273 772 695 

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

 

6

 

Solicitou à assembleia que subescreva o abaixo-assinado. 

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 

 

______________________________________________ 

 (Carla Sofia Pires Tavares) 

 

 

 

 

 

 
 


