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

-----------------------------------ATA N. º 5 / 2014------------------------------------ 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, na 

sede desta Junta e Freguesia, reuniu o Executivo constituído pelo Presidente – 

António Luís Gomes Gonçalves, 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 informou que foi entregue, pelo Presidente da Junta de 

Freguesia anterior - José Henrique Vieira da Silva -, o equipamento “iPhone 5”. --

Seguidamente, o Senhor Presidente transmiti que a Câmara Municipal de 

Vinhais cedeu o funcionário Luís Fernandes Esteves Pires, operador de 

retroescavadora, no sentido deste integrar a “equipa de cantonagem” desta 

Junta de Freguesia. Mais informou que foram desenvolvidos trabalhos de 

limpeza na berma da estrada de ligação entre Vinhais, Ermida e Armoniz, bem 

como nas vias públicas das referidas aldeias. ----------------------------------------------- 
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No seguimento do levantamento do “estado da arte” e orçamento apresentado 

pelo Centro Luso Italiano de Conservação e Restauro, com vista à 

recuperação/restauro dos painéis laterais da “Fonte do Cano”, em conformidade 

com  o ponto 1.2) definido no “Eixo de Ação 1” do Plano Anual (e Plurianual) de 

atividades em curso, continua a aguardar-se informação/parecer da Direção 

Regional de Cultura do Norte, solicitada(o) via e-mail a dezasseis de maio de 

dois mil e catorze. -----------------------------------------------------------------------------------

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

O Executivo debruçou-se sobre aspetos relativos às contas correntes. 

Relativamente a dívidas que transitaram do Executivo anterior, o Executivo atual 

continua a lamentar o facto de grande parte destas dívidas não terem sido 

saldadas. Na base desta situação mantém-se a não transferência, à data, de 

verbas verbalmente assumidas pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Vinhais, nas três reuniões ocorridas com o Executivo desta Junta de Freguesia, 

à exceção da transferência no valor de cinco mil euros, relativa a “arranjos 

exteriores da Igreja de rio de Fornos”. --------------------------------------------------------- 

Ponto três - Deliberações; A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade: ---

a) Proceder ao pagamento no valor de três mil e setenta e cinco euros, à 

empresa Leonel António Afonso Dores – fatura 089, de trinta de abril de dois mil 

e catorze, referente à obra de ‘Requalificação/Acessibilidade da Sede da Junta 

de Freguesia’. ----------------------------------------------------------------------------------------

b) Proceder à limpeza de “berma da estrada” na aldeia de Ermida, solicitada pelo 

Senhor Nuno de Santa Maria Mendes (B.I. n.º 07494056), através de 
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requerimento (“Entrada N.º 152, de vinte e nove de abril de dois mil e catorze”).--

c) Proceder à instalação da vitrine informativa no Largo do Arrabalde (junto à loja 

do Senhor Álvaro Fernandes). -------------------------------------------------------------------

d) Proceder à limpeza do recinto de Santo António (Vinhais), por solicitação da 

Associação “Vinhais Solidária”, bem como à atribuição de apoio no valor de 

oitenta euros, no sentido de ser desenvolvida a Comemoração do dia Mundial da 

Criança. Nesse sentido, serão desenvolvidos os trabalhos e notificada entidade 

requerente.---------------------------------------------------------------------------------------------

e) Proceder à limpeza da envolvente junto às antigas instalações do jardim de 

infância de Vinhais, por solicitação do Senhor Agostinho Patrício Russel Coelho 

Montalvão. Nesse sentido, serão desenvolvidos os trabalhos e notificado o 

requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------

f) Não proceder ao solicitado pelo Senhora Maria Clotilde da Silva (C.C. n.º 

02722004), através de requerimento (“Entrada N.º 166, de doze de maio de dois 

mil e catorze”), dado não existirem documentos comprovativos da doação 

referenciada no requerimento. Nesse sentido, será notificada a requerente. -------

g) Não pronunciar-se sobre “Denúncia de herdeiros – Servidão de passagem e 

edificação de muro confinante com a via pública, pela Senhora Fernanda Brás, 

“Entrada N.º 180, de vinte e um de maio de dois mil e catorze”, em virtude de 

considerar que este assunto deve ser abordado junto de entidades competentes 

(Licenciamento e fiscalização de obras). ------------------------------------------------------ 

h) Adquirir figura de “São João” no valor de cento e sete euros (acrescidas  

despesas de envio), junto da empresa “Joana D’arque”, para revitalização das 
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Festas Populares de São João em Vinhais. Com este mesmo intuito, adquirir 

cem manjericos, no valor de cento e seis euros, junto da empresa “MAXIFLOR”. 

i) Proceder ao convite institucional do Bispo Diocesiano, D. José Cordeiro, para 

presidir à Eucaristia e bênção do “São João”, que ocorrerá na tarde de vinte e 

três de junho de dois mil e catorze. -------------------------------------------------------------

j) Celebrar contrato de aluguer de equipamento “Multifuncional A4/A3 a cores 

Xerox 7220 V_S”, com a empresa “i-Colours – Soluções e Equipamentos 

Digitais”, no sentido de minimizar despesas inerentes à impressão e duplicação 

de documentos. --------------------------------------------------------------------------------------

Ponto quatro – Outros assuntos. -------------------------------------------------------------

No que concerne ao quarto ponto, o Senhor Secretário informou que está a ser 

desenvolvido trabalho de criação da página oficial da Junta de Freguesia em 

domínio gratuito (WIX). Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente ata, constituída por cinco páginas, que 

depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes. ---------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Presidente 

_________________________________ 

(António Luís Gomes Gonçalves) 
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O Secretário 

_________________________________ 

(João Cristiano Rodrigues Cunha) 

 

A Tesoureira 

_________________________________ 

(Amália da Conceição Rodrigues Félix) 


