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

--------------------------------------ATA N.º 8 / 2021-------------------------------------- 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma 

horas, reuniu, na sede da Junta de Freguesia de Vinhais, o executivo da Junta de 

Freguesia de Vinhais, constituído pelo Presidente – Marco Alexandre Maciel Costa, 

pelo Secretário – João Cristiano Rodrigues Cunha e pela Tesoureira – Amália da 

Conceição Rodrigues Félix. --------------------------------------------------------------------------- 

O executivo deu início à reunião, para dar cumprimento à seguinte ordem de 

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um - Período antes da ordem do dia; ------------------------------------------------

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

Ponto três - “Primeira Alteração Modificativa ao Orçamento de dois mil e vinte 

e um. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quatro - “Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos dois mil e 

vinte e um”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco - Deliberações; ------------------------------------------------------------------------

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

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

Ponto um - Período antes da ordem do dia; --------------------------------------------------- 

No primeiro ponto da ordem de trabalhos, à semelhança do sucedido em reuniões 

anteriores, foram analisadas as medidas inerentes ao “Plano de Desconfinamento”, 

decretado pelo Governo de Portugal, no quadro da pandemia “COVID-19”. De forma 

particular, foram analisadas as medidas que dizem respeito às ações / 
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competências desta Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------

Seguidamente, o senhor Presidente referiu que a Junta de Freguesia de Vinhais tem 

dado continuidade aos trabalhos previstos, nomeadamente ao nível da ‘Equipa de 

Cantonagem’. Neste particular, continuam a destacar-se: permanente limpeza e 

requalificação de caminhos rurais em toda a Freguesia, bem como de zonas 

públicas das aldeias. Destacou-se, ainda, a pintura do átrio interior da Igreja de 

Nossa Senhora da Encarnação – Seminário de Vinhais, respondendo a pedido da 

Paróquia de Nossa Senhora da Assunção – Vinhais. ------------------------------------------ 

Em conformidade com o referido em reuniões anteriores, o executivo desta Junta de 

Freguesia reiterou 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 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. À data da presente reunião, a conta apresenta um saldo 

contabilístico no valor de cinquenta e um mil, trezentos e seis euros e vinte e três 

cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três - “Primeira Alteração Modificativa ao Orçamento de dois mil e vinte 

e um. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O executivo procedeu à leitura, análise e discussão da documentação inerente à 

“Primeira Alteração Modificativa ao Orçamento de dois mil e vinte e um”. Desta 

leitura e análise, resultou a aprovação, por unanimidade, da referida documentação, 
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a qual foi anexada presente ata e será submetida à superior consideração da 

Assembleia de Freguesia, para análise, discussão e ratificação, na sua próxima 

reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quatro - “Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos dois mil e 

vinte e um”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O executivo procedeu à leitura, análise e discussão da documentação inerente à 

“Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos dois mil e vinte e um”. Desta 

leitura e análise, resultou a aprovação, por unanimidade, da referida documentação, 

a qual foi anexada presente ata e será submetida à superior consideração da 

Assembleia de Freguesia, para análise, discussão e ratificação, na sua próxima 

reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco - 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 vinte e cinco euros e cinquenta cêntimos, à empresa 

‘Orlando Sacramento Matias’, referente a materiais para a ‘Equipa de Cantonagem’. 

Faturas/Recibos número CRT 71 e CRT 72, com entradas número 218 e 221, 

respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

a.2) Pagamento no valor de nove euros e cinquenta e um cêntimos, à empresa 

‘Cidadela Materiais de Construção, Lda.’, referente a materiais para a ‘Equipa de 

Cantonagem’.  Fatura/Recibo número 2682, com entrada número 219. ------------------  
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a.3) Pagamento no valor cinquenta euros e oitenta cêntimos, à empresa 

‘Churrasqueira Pizzaria Mara’, referente a serviço de alimentação para equipa 

técnica e artística do concerto “Esperançar’te”. Fatura/Recibo número 23283, com 

entrada número 220. ------------------------------------------------------------------------------------ 

a.4) Pagamento no valor de sessenta e seis euros e noventa e quatro cêntimos, à 

empresa ‘Nuno Espírito Santo Unipessoal, Lda.’, referente a materiais para a 

‘Equipa de Cantonagem’. Fatura/Recibo número 2186, com entrada número 214. ---- 

a.5) Pagamento no valor de quatrocentos e cinquenta euros, à empresa ‘Icóne 

Visionário’, referente a pedido de apoio para aquisição de “Máquina de Impressão 

de Cartões”, solicitada via ofício conjunto, datado de seis se julho de dois mil e vinte 

um, pelo Futebol Clube de Vinhais, Associação Javalis do Asfalto e Associação 

Vinhais Extreme (ofício com entrada 171). Fatura/Recibo número 2/9, com entrada 

número 208. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

a.6) Pagamento no valor de noventa e oito euros e quatrineta cêntimos, à empresa 

‘Kuantic Season’, referente a placas de “números de polícia” para a aldeia de Moás. 

Fatura/Recibo número 138, com entrada número 200. ---------------------------------------- 

a.7) Pagamento no valor de setenta e oito euros, à empresa ‘Agrovinhais’, referente a 

materiais para a ‘Equipa de Cantonagem’. Fatura/Recibo número 98, com entrada 

número 202. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

a.8) Pagamento no valor quinhentos e trinta euros, à empresa ‘Pietra & Pinto, Lda.’, 

referente limpeza de caminhos rurais da Freguesia. Fatura/Recibo número 263, com 

entrada número 199. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto seis - Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------- 
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No presente ponto da ordem de trabalhos, foi referido que o concerto 

“Esperanç’arte” foi antecipado em dois dias (de sábado, vinte e oito, para quinta-

feira, vinte e seis de agosto de dois mil e vinte um), por sobreposição de atividades 

desenvolvidas pela Paróquia de Nossa Senhora da Assunção. Neste particular, o 

executivo destacou o sucesso da iniciativa, tendo salientado, também, a presença 

de sua Excelência Reverendíssima D. José Cordeiro – Bispo da Diocese de 

Bragança-Miranda. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalizando a reunião, mantendo a habitual postura de compromisso público, o 

executivo destacou, novamente, que, no quadro das suas competências e de forma 

sustentável, a Junta de Freguesia de Vinhais continuará a sua ação no combate à 

pandemia da “COVID-19”, fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para proteção 

e auxílio de todos os habitantes da Freguesia, não descurando os trabalhos / 

atividades habituais, devidamente fundamentados nas opções dos planos anual e 

plurianual, aprovados para o mandato em curso. -----------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente ata, constituída por seis 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) 


