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

-----------------------------------ATA N. º 4 / 2014------------------------------------ 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e catorze, pelas vinte e uma 

horas, na sede desta Junta e Freguesia, reuniu o Executivo constituído pelo 

Presidente – António Luís Gomes Gonçalves, 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. ---------------------------------------------- 

No período antes da ordem do dia, o Senhor Secretário transmitiu que, no 

seguimento do levantamento do “estado da arte” e orçamento apresentado pelo 

Centro Luso Italiano de Conservação e Restauro, com vista à 

recuperação/restauro dos painéis laterais da “Fonte do Cano”, em conformidade 

com  o ponto 1.2) definido no “Eixo de Ação 1” do Plano Anual (e Plurianual) de 

atividades em curso, foi solicitado informação relativa a procedimentos a adotar 

junto da Direção Regional de Cultura do Norte. ---------------------------------------------

Ponto dois - Análise da situação; ------------------------------------------------------------ 

O Executivo debruçou-se sobre aspetos relativos às contas correntes. 
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Relativamente a dívidas que transitaram do Executivo anterior, o Executivo atual 

continua a lamentar o facto destas ainda não terem sido saldadas. Na base 

desta situação mantém-se a não transferência, à data, de verbas verbalmente 

assumidas pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vinhais, nas três 

reuniões ocorridas com o Executivo desta Junta de Freguesia. ------------------------

Seguidamente, o senhor Presidente informou que iniciou funções, em vinte e três 

de abril de dois mil e catorze, o trabalhador António Jaime Martins Augusto, no 

âmbito do “Projeto CEI-Património do IEFP” do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três - Deliberações;  O Executivo deliberou, por unanimidade: --------------

a) Atribuir um máximo de cem euros (anuais) a associações/clubes/outras 

entidades que venham a solicitar apoio para dinamização de atividades; -----------

b) Proceder, através de cheque, ao pagamento da quota anual da ANAFRE, no 

valor de duzentos e oitenta e seis euros e dezasseis cêntimos. ------------------------

c) Bloquear, junto de todas as operadoras nacionais, o equipamento de 

comunicação móvel (“Pack iPhone 5 - 16GB”), em virtude de não ter sido 

recebida resposta escrita do Senhor Presidente do Executivo anterior - José 

Henrique Vieira da Silva. Neste particular, o atual Executivo considera o silêncio 

manifestado profundamente lamentável. ------------------------------------------------------

d) Proceder ao pedido de orçamentos para elaboração de fardas para a equipa 

de “cantonagem”, bem como de “t-shirts” e bonés com impressão do logótipo 

desta Junta de Freguesia; -------------------------------------------------------------------------

e) Proceder, nos termos da Legislação e taxas aplicáveis, à venda de terreno 
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para uma sepultura no cemitério de Moás, solicitada pelo Senhor Pedro de Jesus 

Morais (B.I. n.º 1720249 3), através de requerimento (“Entrada 133, de vinte e 

dois de abril de dois mil e catorze”). Nesse sentido, será notificada a requerente 

para o registo, emissão de alvará e pagamento das taxas em conformidade com 

o Regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------

f) Não proceder, de momento, ao solicitado no requerimento de António Luís da 

Cunha Garcia (“Entrada 107” de um de abril de dois mil e catorze), tendo 

presente, à data, a inoperacionalidade de máquina retroescavadora. Notificar o 

requerente, informando-o que, ultrapassadas estas questões, se dará início aos 

trabalhos solicitados. -------------------------------------------------------------------------------

g) Proceder ao levantamento do estado da “represa e condutas de água de 

regadio situadas entre o Bairro D’ Álem e o Bairro do Eiró, face ao pedido 

solicitado pela Senhora Lígia Margarida Pinheiro Russel Coelho, através de 

requerimento (“Entrada n.º 134” de vinte e dois de abril de dois mil e catorze). 

Nesse sentido, será notificada a requerente. ------------------------------------------------

h) Proceder à limpeza do campo de futebol do Bairro do Carvalhal, face ao 

pedido escrito apresentado pelo Senhor Rui Carlos Correia Borges, na qualidade 

de Presidente da A.C.R.D.M.P., (“Entrada 141” de vinte e três de abril de dois mil 

e catorze). --------------------------------------------------------------------------------------------

i) Proceder à atribuição de apoio no valor de cem euros à “Associação Montes 

de Vinhais”, para participação na “Mini Copa Ibérica 2014”, face ao pedido 

solicitado pelo Senhor Presidente da referida Associação (“Entrada 123” de 11 

de abril de dois mil e catorze). -------------------------------------------------------------------
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j) Contactar, via ofício, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vinhais, no 

sentido de informar e solicitar apoio para realização de “Concerto de Verão 

Solidário” que esta Junta de Freguesia pretende levar a cabo no dia nove de 

agosto de dois mil e catorze, em conformidade como o “EIXO 3 – CULTURA, 

TURISMO E LAZER” do Plano Anual (e Plurianual) de atividades em curso, 

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

No que concerne ao quarto ponto, destacou-se que estão a ser desenvolvidos 

contactos para “alojamento” na Internet da página oficial da Junta de Freguesia. -

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 

_________________________________ 

(António Luís Gomes Gonçalves) 

 

O Secretário 

_________________________________ 

(João Cristiano Rodrigues Cunha) 

 

A Tesoureira 

_________________________________ 
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(Amália da Conceição Rodrigues Félix) 


