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ATA N.º 4 – ANO 2020 

 

PRESIDENTE - Luís Filipe Garcia 

 

SECRETARIOU - Joaquim Domingos Alves  

                          

MEMBROS PRESENTES - António Luís Gomes Gonçalves  

                                          - Vítor Garcia Luís 

   - Nuno Miguel Ramos Veiga 

   - Francisco Augusto Pinto 

 

 

 

 

HORA DE ABERTURA – Vinte e uma horas do dia vinte e um de Dezembro de dois mil e vinte. 

 

ORDEM DE TRABALHOS: 

 

1. Período de antes da ordem do dia. 

2. Ordem do dia: 

2.1. Apreciação e votação da ata da reunião anterior; 

2.2. Leitura resumida do expediente; 

2.3. Informação escrita do Senhor Presidente da Junta; 

2.4. Período de intervenções; 

3. Plano Anual de Atividades e Proposta de Orçamento para o ano de 2021; 

3.1 Discussão e votação do Plano Anual de Atividades e Proposta de Orçamento 

para o ano de 2021; 

4. Diversos. 

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

Nada a registar. 

2. Ordem do Dia: 

2.1. Apreciação e votação da ata da reunião anterior; 

Depois de verificada esta ata foi votada e aprovada por com cinco votos a favor e uma 

abstenção.  

2.2. Leitura resumida do expediente: 

 Nada a registar. 

2.3. Informação Escrita do Sr. Presidente da Junta:  

 

INFORMAÇÃO ESCRITA | 21.12.2020 

 
Boa noite Exmo. Sr. Presidente, Senhores Secretários, restantes Membros da Assembleia 

de Freguesia de Vinhais.  

No quadro de pandemia que, infelizmente, continuamos a viver, renovo o desejo de que 

todos estejam bem de saúde, assim como todos os vossos familiares, amigos e 

conhecidos. Aproveito também este momento para vos endereçar, em meu nome 

pessoal e em nome do executivo da Junta de Freguesia de Vinhais, votos de Feliz Natal e 

esperançoso ano de 2021. Nesse sentido, partilho a nossa mensagem oficial de Natal: “Se 

existem anos em que os valores do Natal devem ser amplamente renovados, 2020 é, 

indubitavelmente, um deles. Num difícil momento da Humanidade, a Junta de Freguesia 

de Vinhais deseja um Natal 2020 e um ano de 2021 plenos de saúde, luz e esperança.” 

Seguidamente, como tem vindo a ser hábito em reuniões de Assembleia de Freguesia de 

Vinhais, na qualidade de Presidente desta Junta de Freguesia, reitero o empenho, 

dedicação e trabalho deste executivo, patente na honradez dos compromissos assumidos, 

no quadro do PAA - Plano Anual de Atividades, delineado e aprovado para o ano em 

curso, no quadro das opções do Plano Plurianual para o quadriénio 2017-2021. Continuo 

a salientar os trabalhos de limpeza e manutenção de caminhos rurais, de valetas, de 
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cemitérios e demais espaços públicos, desenvolvidos em toda a Freguesia, com particular 

incidência nas aldeias anexas (Armoniz, Ermida, Moás e Rio de Fornos), bem como na vila 

de Vinhais, inclusivamente em locais de competência direta da CMV – Câmara Municipal 

de Vinhais. Também à semelhança do referido em Assembleias de Freguesia anteriores, 

reitero a louvável entrega e dedicação da ‘Equipa de Cantonagem’ no desenvolvimento 

destes trabalhos. Relativamente a este assunto, esta Junta de Freguesia continua a 

lamentar a instabilidade dos trabalhadores da referida equipa e a ausência de resposta 

pela Câmara Municipal de Vinhais, a todas diligências efetuadas ao longo dos últimos três 

anos. Para além do comprometimento dos trabalhos, é lamentável a situação laboral de 

precariedade que, infelizmente, continua a existir (Beneficiários do “Programa CEI+” do 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional). Destaco novamente que, face aos 

“impossibilitadores” recursos financeiros desta Junta de Freguesia para a criação de uma 

‘Equipa de Cantonagem’ estável e integrada, iniciaram funções dois novos benificiários, 

no passado mês de outubro. Também ao abrigo do referido programa, reiniciou funções 

de limpeza e apoio aos serviços administrativos desta junta de Freguesia, uma 

beneficiária.  

 

Na presente Assembleia de Freguesia de Vinhais, o Executivo da Junta de Freguesia de 

Vinhais destaca, de forma particular:  

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

de 31.225,78 €; 

b) Obras realizadas:   

b.1) Armoniz: Limpeza de caminhos rurais e ruas da aldeia; Manutenção de valetas 

para escoamento de águas pluviais;   

b.2) Ermida: Limpeza de caminhos rurais e ruas da aldeia; Manutenção de valetas 

para escoamento de águas pluviais. Continua a aguardar-se resposta, a pedidos 
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efetuados à CMV para intervenção urgentíssima de ampliação do cemitério e, ainda, 

de requalificação da antiga escola primária.  

b.3) Rio de Fornos: Limpeza da aldeia (valetas e ruas) e de caminhos rurais; 

Construção de muro de sustentação de terras, numa via da aldeia, face a derrocada 

ocorrida em novembro último; Requalificação da paragem/abrigo de autocarros, 

sendo que, por razões climatéricas (inverno), os trabalhos de pintura da Igreja desta 

mesma aldeia se encontram suspensos. Ainda sobre a aldeia de Rio de Fornos, 

destaco, uma vez mais, que continua a aguardar-se resposta concreta, por parte da 

Câmara Municipal de Vinhais, relativa à execução do “Pontão da Ribeira de Ladrões – 

Lugar da Ladeira”.  

b.4) Moás: Limpeza da aldeia (valetas e ruas) e caminhos rurais; limpeza do cemitério; 

Manutenção de valetas e aquedutos para escoamento de águas 

pluviais; Implementação de “Números de Polícia” ainda em curso (dificuldades 

provocadas pela pandemia “COVID-19”).  

b.5)  Vinhais:  

- Limpeza de caminhos rurais / valetas /Aquedutos (‘Equipa de Cantonagem’). 

- Manutenção (limpeza) de fontes de “Lama Susana”, do Bairro do Eiró e da “Fonte do 

Cano” – Relativamente à “Fonte do Cano”, na sequência do esclarecimento pedido na 

última Assembleia de freguesia de Vinhais, após solicitação presencial, foi pago, pela 

Santa Casa da Misericórdia de Vinhais, o valor protocolado, aquando da obra de 

requalificação (2014) ; 

- Continua a aguardar-se resposta à solicitação, via ofício, à CMV, de necessidade de 

colocação de “caixotes de lixo” na zona histórica, bem como de resolução de 

problemas de segurança para peões (Junto à “Casa do Povo”);  

c)  Continuidade no apoio logístico e financeiro a Associações e Clubes existentes na 

Freguesia, mediante pedidos escritos, devidamente fundamentados no respetivos 

Planos Anuais de Atividades.  
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Seguidamente, também à semelhança do ocorrido em Assembleias de Freguesia do 

presente ano de 2020, devo destacar que, no quadro da pandemia “COVID-19”, a Junta 

de Freguesia de Vinhais continuará no terreno, de forma empenhada e adequada, no 

quadro das suas competências e consequente disponibilidade orçamental, no sentido de 

garantir a segurança, proteção e auxílio de todos os habitantes da Freguesia, bem como 

de quem nos visita, não descurando, obviamente, os trabalhos/atividades habituais, 

devidamente fundamentados nas opções dos planos anual e plurianual, aprovados para o 

mandato em curso. Ainda no quadro da saúde pública, saliento o trabalho de articulação 

desenvolvido com o Centro de Saúde de Vinhais, no âmbito da campanha de vacinação 

contra a Gripe. No que concerne à nossa Freguesia, o mesmo foi implementado nos 

meses de novembro e dezembro. Neste particular, desenvolvi acompanhamento, no 

terreno, no sentido de “sinalizar” habitantes da Freguesia em “recolhimento domiciliário” 

ou “acamados”.   

Finalizando o ponto referente à pandemia da “COVID-19”, informo que o executivo da 

Junta de Freguesia de Vinhais reportou (e continuará a reportar), despesas que venham a 

ser necessárias, em função das medidas de combate aos efeitos da “COVID-19”, em 

conformidade com o decretado pela Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril, que “(...) estabelece 

um regime excecion                                                         

                                                                                      

               -                                         .   -                      . 

(...)”;  

 

Seguidamente, faço um apelo à Assembleia de freguesia de Vinhais para aprovação do 

Orçamento e Plano Anual de Atividades de 2021, no sentido de esta Junta de Freguesia 

continuar a honrar os compromissos assumidos, no quadro das opções do Plano 

Plurianual para o quadriénio 2017-2021. 
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Termino a presente informação destacando o acolhimento da exposição “Witch Shoe 

Exhibtion”, na sede da Junta de Freguesia de Vinhais. Uma exposição realizada no âmbito 

do “Halloween”, pelos alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de 

Escolas D. Afonso III - Vinhais.  Destaco, ainda, a oferta de presentes de Natal a todos os 

alunos da Educação Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo do Ensino Básico que estudam na 

Freguesia de Vinhais (ensino público e privado). Juntando o útil ao agradável, foram 

oferecidos jogos e livros didático-pedagógicos “Sicence4You”. A estas atividades esteve 

inerente o cumprimento de todas as normas emanadas pela DGS, com vista à mitigação 

da pandemia “Covid -19”, nomeadamente a entrega antecipada, para cumprimento de 

“período de quarentena” de todos os presentes oferecidos, bem como o cancelamento 

da tradicional visita do Pai Natal às escolas. Também no âmbito de habituais atividades da 

quadra natalícia, saliento que o executivo desta Junta de Freguesia cancelou o concurso 

“O Melhor Doce de Natal”, bem como a oferta de “Visita à Terra Natal e de Sonhos – 

Bragança”, a todos os alunos da Educação Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo do Ensino 

Básico que estudam na Freguesia de Vinhais (público e privado), uma vez que esta 

iniciativa foi, também ela, cancelada. No que concerne ao tradicional “Jantar de Natal” da 

Junta de Freguesia, também ele foi cancelado, tendo o executivo deliberado proceder à 

oferta de presente de Natal (Bolo Rei), aos funcionários da Junta de Freguesia de Vinhais.  

Por fim, como habitualmente, renovo o apelo ao vosso empenho, sentido crítico 

construtivo e participação ativa, para, em conjunto, levarmos a “bom porto” a missão que 

os Vinhaenses nos confiaram e, assim, podermos concretizar os objetivos a que nos 

propusemos, na procura de efetivas melhorias da qualidade de vida de todos (e de cada 

um dos) Vinhaenses.   

Muito obrigado.  

 



 

 

 

 

Assembleia de Freguesia de Vinhais 

 

Largo do Arrabalde n.º1 – 5320 - 318  VINHAIS 

Telefone/Fax 273 772 695 

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

 

7

 

2.4. Período de intervenções. 

Usou a palavra o sr. Vítor Luís abordando o sr Presidente da Junta dizendo que deveria 

deslocar-se a Câmara Municipal para falar diretamente com o sr. Presidente da camara por 

forma a obter respostas e resolver os problemas relativamente a equipa de cantonagem. Em 

resposta o presidente da Junta especificou que esse contacto foi feito varias vezes e o sr. 

Presidente da Camara até se mostrou disponível para colaborar, ainda se falou em nomes de 

alguns trabalhadores para integrar a equipa mas nunca tomou uma decisão. 

 

3. Plano Anual de Atividades e Proposta de Orçamento para o ano de 2021; 

3.1 Depois de uma breve apresentação do plano o sr. Presidente da Junta foi questionado 

sobre os valores apresentados na  rubrica de equipamento esclarecendo que se trata de 

despesas relacionadas com a manutenção do tractor o qual tem feito bastante serviço 

visto que no momento dispomos de manobrador para o efeito. 

Relativamente a escola de Rio de Fornos o sr Presidente da Camara recusou a venda do 

imóvel tendo intenção de o recuperar para apoio a junta de freguesia naquela aldeia. 

 

Usou a palavra o Sr. Luís Gonçalves questionando o Sr. Presidente sobre o assunto da 

Escola Primária de Rio de Fornos da possível venda, e requalificação da de Moas e Ermida? 

O Sr. Presidente respondeu que quanto as escolas da Ermida e Moás também são 

propriedade do Município, necessitam obras mas a junta não tem responsabilidade pelos 

edifícios. São obras muito importantes para a freguesia mas a mais urgente no momento 

trata-se da ampliação do cemitério da Ermida visto que se encontra lotado. 

Colocado a votação este foi aprovado com duas abstenção e 4 votos a favor. 

 

4. Diversos 

Nada a registar. 

 

5. Período reservado ao público. 
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Sem intervenções. 

 

Não havendo mais nada a tratar, cerca das vinte e duas horas, 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 

______________________________________________ 

(Joaquim Domingos Alves) 

 

 


