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ATA N.º 2 – ANO 2018 

 

PRESIDENTE - Luís Filipe Garcia 

 

SECRETARIOU - Joaquim Domingos Alves 

                          

MEMBROS PRESENTES - Nuno Miguel Ramos Veiga 

      - Francisco Augusto Pinto 

                                          - António Luís Gomes Gonçalves 

                                          - Nuno Rafael Freitas Fernandes    

MEMBROS AUSENTES - JUSTIFICARAM A RESPETIVA FALTA: 

                                          - Carla Sofia Pires Tavares   

                              - Teresinha da Conceição Pires Silva Gomes 

                                          - Vítor Garcia Luís 

HORA DE ABERTURA – Vinte e uma horas, do dia vinte e nove de junho de dois mil e dezoito. 

 

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. Discussão de deliberação do “Contrato de Delegação de Competências e Acordos de 

Execução” com a Câmara Municipal de Vinhais. 

4. Diversos. 

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

Na abertura da sessão, o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia solicitou, aos presentes, 

que, sempre que não possam comparecer às sessões, entreguem documento escrito 

justificativo, no sentido das respetivas faltas serem justificadas, em conformidade com a 

legislação em vigor.  

2. Ordem do Dia: 

2.1 Apreciação e votação da ata da reunião anterior; 

A ata foi aprovada, com duas abstenções e quatro votos a favor. 

2.2 Leitura resumida do expediente; 

Nada a registar. 

2.3 Informação escrita do Senhor Presidente da Junta; 

Dada a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia, este procedeu à leitura da 

“Informação Escrita”, a seguir transcrita, ípsis vérbis:  

“Ex.º Sr. Presidente, Senhores Secretários, restantes Membros da Assembleia de Freguesia de 

Vinhais e Público presente, começo por endereçar-vos calorosos cumprimentos na abertura da 

presente Assembleia de Freguesia.  

Na qualidade de Presidente desta Junta de Freguesia, informo que o não cumprimento do envio 

antecipado desta informação escrita, conforme estabelecido na Assembleia anterior, teve na sua 

base os quatro adiamentos, por parte da Câmara Municipal de Vinhais, de reunião com esta 

Junta de Freguesia. Continuo por informar que o Executivo tem dado continuidade à 

implementação do Plano Plurianual de Atividades para o quadriénio 2017/2021, nomeadamente 

o Plano Anual de Atividades de 2018, documentos do vosso conhecimento e aprovação.  

Continuando a nortear a sua ação pela contenção orçamental, esta Junta de Freguesia continua 

a consolidar o aproveitamento exaustivo de recursos (humanos e materiais) no sentido de 

proporcionar a todos Fregueses uma superior qualidade de vida.  

Retomando a questão de base da reunião, tida hoje, com a Câmara Municipal de Vinhais, - 

“Protocolo de Delegação de Competências” e inerente transferência de capitais por parte do 

Município de Vinhais, cumpre-me informar que o documento oficial aprovado pela referida 
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Câmara e respetiva Assembleia Municipal, do vosso conhecimento (cópia enviada previamente), 

previa delegação de competências e transferência de capitais no valor de 31.473 euros para esta 

junta de Freguesia. No entanto, de forma, para nós, incompreensível, a Câmara Municipal de 

Vinhais apresentou, na reunião de hoje, uma proposta de descida deste valor para 23.000 ou 

24.000 euros. Questionado o senhor Presidente, a única razão apresentada para esta alteração 

ao documento/valor inicialmente aprovado, foi a questão das “limpezas urbanas” da nossa 

Freguesia, as quais são asseguradas pela Câmara Municipal de Vinhais. Não entendendo tal 

decisão, pomos à consideração desta Assembleia de Freguesia a análise, discussão e aprovação 

da proposta apresentada, verbalmente, pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Vinhais. 

A posição desta Junta de Freguesia em relação a este assunto é de revindicação do definido e 

aprovado anteriormente. No entanto, entende que o valor apresentado, não sendo o ideal (e 

repito, inicialmente aprovado), é o possível.  

Assim, destaco que todos os trabalhos efetuados por esta Junta de Freguesia, por ela têm sido 

suportados financeiramente, com base em orçamento próprio. Saliento, ainda, que não foi 

cedido qualquer funcionário (maquinista) pela Câmara Municipal e Vinhais para a ‘Equipa de 

Cantonagem’, ainda que tenham sido desenvolvidos pedidos nesse sentido, em todas as 

reuniões. Nestas reuniões foram ainda abordadas questões relativas à cobrança de taxas no 

licenciamento das feiras que ocorrem na Freguesia, na sequência de parecer favorável da 

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias. Entendemos que este licenciamento seria uma 

mais-valia na parca receita que esta Junta de Freguesia obtém. Neste particular, recebemos, 

hoje, parecer jurídico desfavorável da Câmara Municipal de Vinhais, o qual será analisado e 

enviado para a ANAFRE. Esta Junta de Freguesia continuará a revindicar aquilo que entende ser 

seu direito, consagrado na Lei 75/2013, artigo 132.º   

Relativamente ao “ponto de situação”, cumpre-me informar:  

a) A Junta de Freguesia de Vinhais apresenta, nesta data, um saldo positivo de 13.215,68 €; 

b) Continua em curso processo judicial relativo à dívida à empresa Higino & Pinheiro 

(pavimentação do “Bairro do Eiró” e “Ribeira” – valor inicial de 28.935, 67 €). Não 

existem informações recentes sobre este assunto.  
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c) Aprovação de candidatura ao programa CEI-Património, do IEFP, para maquinista, que 

iniciará funções na próxima semana, na ausência de resposta da Câmara Municipal de 

Vinhais este pedido específico. Neste momento, existem três trabalhadores em funções 

no programa CEI+ (IEFP), afetos à ‘Equipa de Cantonagem’, tendo havido substituição do 

beneficiário Luís Conceição, pelo beneficiário Paulo Jorge. Ainda que estes programas se 

revistam de elevada precariedade, tornam possível o apoio a Fregueses desempregados, 

dotando a Junta de Freguesia de recursos humanos a custo reduzido. 

d) Obras realizadas (abril a junho de 2018):  

d.1) Armoniz: Limpeza de caminhos / valetas;  

d.2) Ermida: Limpeza de caminhos / valetas / cemitério;  

d.3) Moás: Limpeza de caminhos / valetas / cemitério. Destaque para limpeza de 

caminhos que não eram limpos, de acordo com a população auscultada, há mais de 12 

anos; 

d.4) Rio de Fornos: Limpeza de valetas / caminhos e encostas, também no interior da 

aldeia (contratação de serviço externo, face à inexistência de maquinista e de material 

específico – “destroçador de braço”);  

- Limpeza do regadio da aldeia;  

- Aguarda-se parecer / autorização da APB – Agência Portuguesa do Ambiente’ e ‘ICNF – 

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas’ para construção de um “pontão” no 

lugar de “À Rigueira”, face à necessidade diagnosticada em “trabalho de campo”, 

desenvolvido do mês de fevereiro, tendo os habitantes manifestado que esta estrutura há 

muito tem vindo ser reivindicada;  

d.5) Vinhais: Limpeza de caminhos / valetas;  

- Limpeza de Lixo / Entulho co Centro Histórico”;  

- Aguarda-se parecer ao Ministério da Cultura (Delegação de Património) para 

implementação de sistema de melhoria no combate a incêndios no centro histórico da 

vila;   
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e) Aguarda-se 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; 

f) Comemoração do “Dia Mundial do Ambiente”, envolvendo as crianças da Educação Pré-

Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas D. Afonso III - Vinhais 

e da Santa Casa da Misericórdia de Vinhais (Pré-Escolar), que acederam ao convite da 

Junta de Freguesia de Vinhais e, com elevado impacto na Comunidade, participaram nas 

atividades comemorativas (desfile ecológico e ação se sensibilização por militares da 

GNR – Escola Segura. Sentido agradecimento a todos os envolvidos, especialmente ao 

incentivo e acompanhamento da CPCJ - Vinhais, às crianças, seus Educadores, Auxiliares 

e Professores;  

g) “Festas de S. João 2018” – Continuidade às atividades já implementadas (Eucaristia / 

Cascata de S. João / Sardinhada / Arraial), com introdução de novas atividades que 

envolvem, de forma ativa, as Comunidades Escolar e Local. Balanço muito positivo do 

excelente ‘Desfile de Marchas de S. João’, que envolveu toda a Comunidade Educativa e 

Local, num conjunto de mais de 250 Vinhaenses;   

h)  ‘Dia da Juventude’ na Freguesia - 12 de agosto de 2018, idealizado e organizado por esta 

Junta de Freguesia, e apoiado pela Câmara Municipal de Vinhais. Este dia está integrado 

nas “Festas da Vila – em Honra de N. Sr.ª da Assunção”, e contará com a presença do DJ 

de renome internacional Moullinex;   

i) Esta Junta de Freguesia, preocupada com a situação de progressão na carreira da 

Assistente Operacional Ludovina Carrera, desenvolveu esforços e tratou de todo o 

processo, infelizmente parado há mais de 10 anos, Hoje, a situação encontra-se 

finalmente resolvida, estando a referida funcionária no escalão e respetivo índice salarial 

a que, por lei, tem direito.  

Face ao exposto, reitero o apelo ao vosso empenho, ao vosso sentido crítico e construtivo e à 

consequente participação ativa, na melhoria da qualidade de vida de todos os Vinhaenses.   

Muito obrigado.” 
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2.4 Período de intervenções; 

Tomou da palavra o senhor António Luís Gomes Gonçalves, começando por dar os parabéns à 

Junta de Freguesia, pela sua organização das “Festas de São João” e por garantir a sua 

continuidade, destacando que esta atividade foi posta em prática há quatro anos, pelo anterior 

executivo, visando a revitalização das festas dos Santos Populares. Referiu, ainda, que marcou 

presença no evento e ouviu várias críticas relativas à “Cascata de São João” e à falta da 

quermesse como tem vindo a ser tradição, perguntando porque não foi feita. Perguntou, 

também, como foi feita a adjudicação para a exploração do bar. 

Tomou da Palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia, começando por agradecer a 

intervenção do senhor António Luís Gomes Gonçalves. Respondendo às questões colocadas, 

referiu:  

a) Relativamente à quermesse, destacou não ter sido desenvolvida para testar a dinâmica 

do evento, sendo o balanço muitíssimo positivo. No entanto, no futuro, poderá ser-lhe 

dada continuidade;  

b) Quanto à exploração do bar, informou que foi deliberado, em reunião de Junta de 

Freguesia, ser feito convite, via ófício, entregue presencialmente, a todos os 

comerciantes deste ramo, existentes na Freguesia. Apenas a “N’PETISCOS “ demonstrou 

interesse. Informou, ainda, que não foi cobrada qualquer valor pela exploração;  

c) Complementando a informação, informou que foi atribuído um donativo à Associação 

“Vinhais Solidário”, destacando que foi esta associação que elaborou as “bandeirinhas 

dos manjericos”; 

3. Discussão de deliberação do “Contrato de Delegação de Competências e Acordos de 
Execução” com a Câmara Municipal de Vinhais. 
 

Relativamente a este assunto, o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia fez a sua 

declaração de voto, referindo que vota a favor deste contrato, entendendo que “mais vale 

pouco que nada”, não percebendo, porém, o motivo pelo qual o executivo da Câmara Municipal 

de Vinhais não pretende atribuir a verba que consta na minuta aprovada e enviada: trinta e um 

mil, quatrocentos e setenta e três euros (31 473.00 €). Tomou da palavra o senhor Presidente 
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da Junta de Freguesia, para transmitir que depois de reunir, na presente data, com o executivo 

da Autarquia, foi referido, pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Vinhais, que a verba 

que a Câmara pretende atribuir à Junta de Freguesia de Vinhais oscilará entre os vinte e três e 

os vinte e quatro mil euros (23.000 € e 24.000€) anuais, dos quais cinquenta porcento (50%) 

será disponibilizado imediatamente a seguir à aprovação deste documento, em Junta de 

Freguesia e, superiormente, em Assembleia de Freguesia. Assim, o referido contrato foi posto à 

votação da Assembleia de Freguesia, tendo sido aprovado, por unanimidade. 

 

4. Diversos. 

Interveio o senhor António Luís Gomes Gonçalves, para dar novamente os parabéns a todos os 

membros envolvidos nas “Festas de São João”, lamentando não ter havido este empenho no 

último mandato sendo a equipa a mesma. Perguntou, ainda, ao senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, a razão pela qual existem máquinas na Junta de Freguesia: “trator, destroçador e pá 

niveladora”, e tem que se andar a contratar empresas particulares para fazerem os serviços, 

acarretando uma enorme despesa para esta instituição. Perguntou, também, qual a forma de 

aquisição desses serviços, questionou ainda se a Toponímia de toda a Freguesia já está 

terminada e qual o ponto de situação das dívidas, desta Junta de Freguesia, ao IFAP e a empresa 

Higino Pinheiro. 

Tomou da Palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia, para dar resposta às questões 

colocadas. Assim, referiu:  

a) O trator (e restante maquinaria referida) se encontra parado(a) por falta de 

manobrador nos quadros da Junta de Freguesia, nem cedência de operador, por parte 

da Câmara Municipal de Vinhais, estando em curso a contratação de recursos humanos 

para o efeito. Assim, informou que foi aprovada a candidatura ao programa “CEI 

Património” – Centro de Emprego e Formação Profissional (IFFP), para inserção, como 

beneficiário, do senhor Luís Carlos Gestosa Rodrigues, de Rio de Fornos, dado este 

reunir os requisitos necessários. Destacou, ainda, que o beneficiário iniciará funções na 

primeira semana do mês de julho; 
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b) A contratação da prestação de serviços com Retroescavadora foi feita por ajuste direto, 

sendo critério, deliberado em sede de Junta de Freguesia, a alternância de empresas deste 

ramo existentes na Freguesia, bem como o índice de prioridade e inerentes fases de 

execução; 

c) Quanto à Toponímia das aldeias da Freguesia, esta encontra-se implementada na aldeia de 

Rio de Fornos, estando a Junta de Freguesia a proceder, nesta mesma aldeia, à entrega dos 

“números de polícia”. No que respeita às restantes aldeias da Freguesia, será solicitado 

apoio à Camara Municipal de Vinhais, com vista à implementação da referida Toponímia;  

d) Relativamente às referidas dívidas da Junta de Freguesia, continuam pendentes e em 

tratamento jurídico, sendo que, de acordo com o Advogado, a dívida ao IFAP deverá estar a 

prescrever. Mais informou que a empresa António Libório através do seu advogado 

Américo Pereira moveu ação judicial contra esta Junta de Freguesia, por uma suposta dívida 

no valor dezassete mil e oitocentos euros (17. 800 €), relativa a “terraplanagem para 

plantação”, não especificando o local, data, nem enquadramento de tal serviço. O caso 

remonta ao ano de dois mil e dez, sendo esta Junta de Freguesia presidida, à data, pelo 

senhor José Henriques Vieira da Silva. Também este assunto foi entregue para tratamento 

jurídico.  

5. Período reservado ao público. 

Nada a registar.  

Não havendo mais nada a tratar, pelas vinte e duas horas e quinze 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) 
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Secretariou 

____________________________________________ 

(Joaquim Domingos Alves) 


