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

--------------------------------------ATA N. º 11 / 2020------------------------------------ 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, 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  -  Opções do Plano e Proposta do Orçamento para o ano de dois 

mil e vinte e um; ----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto quatro - Deliberações; ------------------------------------------------------------------

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; -------------------------------------------------- 

Dando início à ordem de trabalhos, à semelhança do sucedido em reuniões 

anteriores, o senhor Presidente salientou que, apesar das contingências impostas 

pela pandemia “COVID-19”, esta Junta de Freguesia continua a desenvolver os 

trabalhos previstos, nomeadamente ao nível da ‘Equipa de Cantonagem’. No 

presente, devem destacar-se: continuidade da limpeza e manutenção dos cemitérios 

das aldeias da Freguesia; limpeza de caminhos rurais em toda a Freguesia;  
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Requalificação da paragem/abrigo de autocarros da aldeia de Rio de Fornos, sendo 

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

mesma aldeia se encontram suspensos. Seguidamente, o senhor Presidente 

transmitiu que, na sequência de solicitação à Câmara Municipal de Vinhais para 

apoio à construção de murro de sustentação de caminho no Bairro D’Além - Vinhais, 

foi desenvolvida visita ao local, tendo sido verbalmente assumido, pelo responsável 

do Município de Vinhais – Luís Bebião –, que a Câmara Municipal de Vinhais 

assumirá a responsabilidade total da obra. A Junta de Freguesia de Vinhais 

disponibilizou a sua ‘Equipa de Cantonagem’, no que concerne ao fornecimento de 

mão de obra, caso venha a ser necessária. ------------------------------------------------------ 

Em conformidade com o destacado em reuniões anteriores, foi frisado 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 trinta e oito mil, oitocentos e vinte e seis euros e catorze 

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

Ponto três -  Opções do Plano e Proposta do Orçamento para o ano de dois mil 

e vinte e um; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em conformidade com o disposto na alínea a), ponto 1, Artigo 16.º, da Lei 75/2013, 
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de 12 de setembro, o Executivo desta Junta de Freguesia elaborou e aprovou as 

“Opções do Plano e a Proposta do Orçamento” para o ano de dois mil e vinte e um, 

cujos documentos se anexam à presente ata e serão submetidos à Assembleia de 

Freguesia, para superior apreciação e aprovação. --------------------------------------------- 

Ponto quatro - 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 quarenta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos, à 

empresa ‘Matnord’, referente a material de desgaste para a ‘Equipa de 

Cantonagem’. Fatura/Recibo número 1250, com entrada número 295. ------------------- 

a.2) Pagamento no valor de quatrocentos euros, à empresa ‘Novavet’, referente a 

material proteção e diagnóstico no âmbito da “Covid-19”, para apoio ao Centro de 

Saúde de Vinhais. Fatura/Recibo número 1778, com entrada número 286. ------------ 

a.3) Pagamento no valor de cinquenta e sete euros, à empresa ‘Orlando 

Sacramento Matias’, referente a material de desgaste para a ‘Equipa de 

Cantonagem’. Fatura/Recibo número 33, com entrada número 290. ---------------------- 

a.4) Pagamento no valor de mil duzentos e setenta e dois euros, à empresa ‘Nuno 

Casimiro Unipessoal, Lda.’, referente a limpeza de caminhos rurais e valetas na 

Freguesia. Fatura/Recibo número 2019/32, com entrada número 287. ------------------- 

a.5) Pagamento no valor de oitenta e nove euros e quarenta cêntimos, à empresa 

‘Auto Central’, referente a manutenção e inspeção periódica da carrinha 4x4. 
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Faturas/Recibos números 4146 e 27050 e 27051, com entrada número 283. ----------- 

b) Proceder à aquisição de jogos e livros didático-pedagógicos, à empresa 

“Sicence4You”, no valor de mil quatrocentos e cinquenta e cinco euros e um 

cêntimo, para oferta de Natal a todos os alunos da Educação Pré-Escolar e do 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico que estudam na Freguesia de Vinhais. ----------------- 

c) Cancelar os eventos seguintes, face ao quadro pandémico em curso (“COVID-

19”): 1) Concurso “O Melhor Doce de Natal”; 2) 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. ----------------------------- 

d) Proceder à oferta de presente de Natal (Bolo Rei), aos funcionários da Junta de 

Freguesia de Vinhais, dada a não realização, no presente ano, o tradicional “Jantar 

de Natal”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Adquirir serviço de publicidade institucional (mensagem de Natal e Ano novo) -, à 

Radio Vinhais, no valor de cinquenta euros. ------------------------------------------------------ 

Ponto cinco - Outros assuntos. ------------------------------------------------------------------- 

No que concerne ao quinto ponto da ordem de trabalhos, o executivo destacou, à 

semelhança das reuniões anteriores, 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 
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presente ata, constituída por cinco páginas, que depois de lida e aprovada, vai ser 

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

 

O Presidente 

                 

(Marco Alexandre Maciel Costa) 

 

 

O Secretário 

                

(João Cristiano Rodrigues Cunha) 

 

A Tesoureira 

                  

(Amália da Conceição Rodrigues Félix) 


