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

-----------------------------------ATA N. º 12 / 2017---------------------------------- 

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e 

uma 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 – Outros assuntos. -------------------------------------------------------------

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

Ponto um – Período antes da ordem do dia. ---------------------------------------------

O senhor Presidente começou por informar a grande recetividade e valorização 

da Comunidade Educativa (Educação Pré-Escolar e Primeiro Ciclo do Ensino 

Básico públicos) pela oferta útil (“fato de treino”), que esta Junta de Freguesia 

desenvolveu, no âmbito do Natal. Assim, a Junta de Freguesia considera a 

opção tomada muito positiva, a qual deverá ser mantida em anos vindouros. ------

Dando continuidade à reunião, foi focado o apoio logístico e material, bem como  

participação desta Junta de Freguesia na organização da edição do ‘Presépio 

Vivo”, ocorrida no passado dia dezasseis. Neste particular, para além do referido 

apoio, a Junta de Freguesia assumiu, na íntegra, a organização do concurso “O 
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Melhor Doce de Natal”, tendo sido superadas as melhores expetativas, com a 

participação de doze concorrentes. Ainda no que concerne a este assunto, o 

Executivo lamentou o facto de não ter sido obtida, à data, qualquer nota de 

agradecimento (institucional ou púbica), por parte do ‘Clube de Cidadania e 

Solidariedade’ da Escola Básica e Secundária D. Afonso III, pelo envolvimento, 

apoio logístico e participação desta Junta de Freguesia na referida edição do 

‘Presépio Vivo’. ---------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, o senhor Presidente e a senhora Tesoureira informaram que o 

pagamento da avença de serviços de contabilidade à Empresa ‘Moneris’, 

passará, a partir de janeiro de dois mil e dezoito, a ser efetuado por débito direto 

em conta, com efeito imediato. ------------------------------------------------------------------

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 vinte mil, seiscentos e trinta e quatro euros e trinta 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 valor de quatrocentos e um euros e noventa cêntimos, à 

empresa ‘MatNord’, referente a equipamento e material para ‘Equipa de 
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Cantonagem’. Faturas números 2017/1437, 2017/1430, 2017/1383 e 2017/1314, 

com entradas números 398, 396, 390 e 360, respetivamente. --------------------------

a.2) Pagamento no valor cento e noventa e nove euros e quarenta cêntimos, à 

empresa ‘Delfim Osvaldo Elias Canteiro.’, referente a ‘Jantar de Natal da Junta 

de Freguesia de Vinhais’. Fatura/Recibo n.º 281, com entrada n.º 388. --------------

a.3) Pagamento no valor de duzentos e quarenta euros, a Maria Eduarda 

Rodrigues Ramos Vaz, referente a prestação de serviços (Tarefeira na Escola 

Básica n.º 1 de Vinhais). Fatura/Recibo n.º 4. Neste particular, e doravante, esta 

despesa passa a ser considerada despesa corrente, de acordo com o calendário 

Escolar em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------

a.4) Pagamento no valor de trinta euros, à empresa ‘Rita Maria Gonçalves’, 

referente palma floral, em memória da mãe do Presidente da Assembleia de 

Freguesia de Vinhais. Fatura n.º 0739, com entrada n.º 387.---------------------------- 

a.5) Pagamento no valor cento e vinte e três euros, à empresa ‘Moneris’, 

referente a avença de serviços de contabilidade. Fatura n.º 1FA2017T/2561, com 

entrada n.º 382. --------------------------------------------------------------------------------------

a.5) Pagamento no valor cento e setenta e dois euros e oitenta e três cêntimos, à 

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

construção para requalificação do cemitério na aldeia de Armoniz. Fatura n.º 

11/6267, com entrada n.º 374. -------------------------------------------------------------------

a.6) Pagamento no valor treze euros e cinquenta e três cêntimos, à empresa 

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

requalificação da “tanque” na aldeia da Ermida. Fatura n.º 11/6232, com entrada 
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n.º 374. -------------------------------------------------------------------------------------------------

a.6) Pagamento no valor cinquenta e três euros e dezassete cêntimos, à 

empresa ‘Bigoffice’, referente a material de secretaria. Fatura n.º 201703041, 

com entrada n.º 365. -------------------------------------------------------------------------------

a.7) Pagamento no valor duzentos e noventa euros, à empresa ‘Infovinhais’, 

referente a alojamento e domínio do site da Junta de Freguesia. Fatura n.º 

17/479, com entrada n.º 364. ---------------------------------------------------------------------

a.8) Pagamento no valor cinquenta euros e cinquenta e seis cêntimos, à 

empresa ‘Mascarilha’, referente a ‘Fato de Pai Natal’. Fatura n.º 53030, com 

entrada n.º 371. a.9) Pagamento no valor quinhentos e setenta euros, à empresa 

‘CTT - Vinhais’, referente a envelopes timbrados/selados. Fatura n.º 1680, com 

entrada n.º 361. -- b) Proceder à inscrição desta Junta de Freguesia no ‘XVI 

Congresso da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias’, que ocorrerá em 

Viseu, entres os dias vinte e seis e vinte e oito de janeiro de dois mil e dezoito. 

Participarão neste Congresso o senhor Presidente e o senhor Secretário. O valor 

da inscrição é de noventa e cinco euros. -----------------------------------------------------

c) Proceder ao envio de ofício à Paróquia de ‘Nossa Senhora da Assunção – 

Vinhais’, na pessoa do senhor Padre Luís Morais, no sentido de averiguar a 

possibilidade de ser desenvolvido um “Concerto Pelo Património”. O concerto 

será com o ‘Ensemble de Nossa Senhora das Graças’, no decurso do mês de 

janeiro ou fevereiro próximo e terá lugar na Igreja do Seminário de Vinhais, 

aliando a vertente cultural à angariação de fundos para beneficiação da Igreja 

Matriz de Vinhais. A organização deste resultará de uma parceria entre a Junta 
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de Freguesia de Vinhais e a Universidade Sénior de Vinhais, sendo que as 

questões de cedência do espaço físico e de sonorização serão apoiados pela 

Paróquia de Nossa da Assunção – Vinhais e pela empresa ‘Vámusica’, 

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

d) Estabelecer como valor máximo anual de apoio financeiro / subsídio a atribuir 

a Associações / Clubes / Outras Entidades da Freguesia de Vinhais, em cento e 

cinquenta euros. Todos os pedidos de apoio deverão estar devidamente 

fundamentados nos Planos de Atividades das Entidades requerentes, devendo 

ser apresentados, por escrito, para que esta Junta de Freguesia sobre eles 

possa deliberar. --------------------------------------------------------------------------------------

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

Finalizando a reunião, o senhor Presidente destacou os trabalhos de 

requalificação em curso nas aldeias de Armoniz e Ermida, nomeadamente: 

“Tanque”, “Alminhas” e “Depósito de Água de Regadio” da Ermida’ e “Cemitério” 

de Armoniz’. -------------------------------------------------------------------------------------------   

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) 


