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

-----------------------------------ATA N. º 9 / 2018------------------------------------ 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, pelas catorze 
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 - Deliberações; ----------------------------------------------------------------------
Ponto quatro - Segunda Revisão ao Orçamento de dois mil e dezoito; ---------
Ponto cinco - Outros assuntos. -------------------------------------------------------------

Aberta a reunião, pelo senhor Presidente, deu-se início à ordem de trabalhos. ---- 
Ponto um – Período antes da ordem do dia. ---------------------------------------------- 
Face ao grande investimento que tem vindo a ser desenvolvido na área, o 

executivo salientou, de novo, os trabalhos de limpeza de caminhos em todas as 
aldeias da Freguesia, bem como da vila. Destacou-se que continuaram a ser 

recebidas várias congratulações dos habitantes, pela excelência dos trabalhos. --
Seguidamente, o executivo focou a consulta pública / auscultação da população 
da aldeia de Moás, no sentido de ser implementada a Toponímia e respetivos 

“Números de Polícia”. Deve destacar-se que o levantamento (mapa técnico) foi 
desenvolvido pela Câmara Municipal de Vinhais e será dado a conhecer e 
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discutido em encontro presencial com a população da referida aldeia. --------------- 

Concluindo o presente ponto da ordem de trabalhos, o executivo referiu que, 
lamentavelmente, os beneficiários do “Programa CEI+”, afetos à Equipa de 

Cantonagem’ desta Junta de Freguesia, terminarão funções no final do presente 
mês. Neste particular, dada a importância deste assunto, continua a aguardar-se 
resposta ao pedido enviado à Câmara Municipal de Vinhais, via ofício, em vinte e 

nove de agosto último. -----------------------------------------------------------------------------
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 três mil, oitocentos e vinte e dois euros e setenta e sete 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 de valor noventa e dois euros e vinte e cinco cêntimos à 

empresa ‘RCDigital, referente a reportagem fotográfica das ‘Marchas de S. João 
– 2018’. Fatura/Recibo número 0652, com entrada número 300. -----------------------
a.2) Pagamento no valor de vinte e três euros e nove cêntimos, à empresa ‘Casa 

S. Paulo’, referente a material de jardinagem para ‘Nicho de S. Paulo’. 
Fatura/Recibo n.º 1287, com entrada n.º 309. -----------------------------------------------
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a.3) Pagamento no valor de vinte cinco euros, à empresa ‘Augusto e Gonçalves, 

Lda.’, referente a material de desgaste para ‘Equipa de Cantonagem’. 
Fatura/Recibo n.º 952, com entrada n.º 317. ------------------------------------------------- 
b) Conceder apoio para aquisição de ‘Estufa de Exterior/Doméstica’, para projeto 
de turma PIEF do Agrupamento de Escolas D. Afonso III, em resposta ao ofício 
com entrada 319, de vinte de setembro de dois mil e dezoito. Nesse sentido, serão 

solicitados orçamentos para futura aquisição, sendo o critério de adjudicação o 
valor mais baixo. -------------------------------------------------------------------------------------

Ponto quatro - Segunda Revisão ao Orçamento de dois mil e dezoito; ---------
Relativamente ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o executivo desta Junta de 
Freguesia procedeu à leitura, análise e discussão do documento, aprovando-o, 

por unanimidade. O documento foi anexado à presente presente ata e será 
submetido à superior consideração da Assembleia de Freguesia para análise, 

discussão e aprovação, na sua próxima reunião de vinte e oito do corrente. -------
Ponto cinco - Outros assuntos. ------------------------------------------------------------- 
Nada a registar. --------------------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 
presente ata, constituída por quatro páginas, que depois de lida e aprovada, vai 

ser assinada pelos presentes. -------------------------------------------------------------------- 

O Presidente 

_________________________________ 

(Marco Alexandre Maciel Costa) 
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O Secretário 

_________________________________ 

(João Cristiano Rodrigues Cunha) 

 

A Tesoureira 

_________________________________ 

(Amália da Conceição Rodrigues Félix) 

 

 


