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

-----------------------------------ATA N. º 1 / 2018------------------------------------ 

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, 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 que irá participar, juntamente com o 
senhor Secretário, no “XVI Congresso Nacional da ANAFRE”, a ocorrer em Viseu. 

Mais informou que, por opção, as despesas de deslocação e alojamento serão 
suportadas pelos próprios, sendo a inscrição suportada pela Junta de Freguesia, 

dado ser condição obrigatória da própria ANAFRE. --------------------------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente transmitiu que, no âmbito das candidaturas 
aprovadas no ‘Projeto CEI+’, do IEFP – Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, iniciou funções, aos vinte e dois dias do corrente, o beneficiário Luís 
da Conceição – Processo n.º 332/CEI+/17. À semelhança dos beneficiários 
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previamente em funções, este beneficiário integrou a ‘Equipa de Cantonagem’ 

desta Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------
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 trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e três euros e quinze 

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 quarenta e nove euros e dez cêntimos, à empresa 
‘MatNord’, referente a equipamento e material para ‘Equipa de Cantonagem’. 
Faturas número 43/2018, com entradas números n.º 12. ---------------------------------

a.2) Pagamento no valor duzentos e setenta e seis euros e setenta e cinco 
cêntimos, à empresa ‘Ajudef.’, referente a ‘material de escritório - papel’. 

Fatura/Recibo n.º 161/2018, com entrada n.º 15. -------------------------------------------
a.3) Pagamento no valor de quarenta e três euros e cinco cêntimos, referente a 
impressão de envelopes’. Fatura/Recibo n.º 7/118, com entrada n.º 20. -------------

a.4) Pagamento no valor de oitenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos, à 
empresa ‘Francisco Silva e C.ª Lda.’, referente a gasóleo rodoviário para ‘Equipa 
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de Cantonagem’. Fatura n.º 96/18, com entrada n.º 17.----------------------------------- 
a.5) Pagamento no valor vinte e cinco euros, à empresa ‘PetroVinhais’, referente 
gasolina para maquinaria da ‘Equipa de Cantonagem’. Fatura n.º 46/18A, com 

entrada n.º 22. --------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Proceder ao “Concerto Pelo Património”, com o ‘Essemble de Nossa Senhora 
das Graças’, na sequência de confirmação de viabilidade e autorização da 

Paróquia de ‘Nossa Senhora da Assunção – Vinhais’. A organização deste 
espetáculo resulta de uma parceria entre a Junta de Freguesia de Vinhais e a 

Universidade Sénior de Vinhais, sendo as questões de cedência do espaço físico 
e de sonorização assumidas pela Paróquia de Nossa da Assunção – Vinhais e 
pela empresa ‘Vámusica’, respetivamente. As verbas angariadas reverterão a 

favor da Paróquia de Nossa da Assunção – Vinhais, visando contribuir para o 
arranjo da Igreja Matriz de Vinhais. -------------------------------------------------------------

c) Proceder à atribuição de apoio no valor de cento e cinquenta euros, em 
resposta ao solicitado pelo Futebol Clube de Vinhais (requerimento com entrada 
n.º 391), para aquisição de fatos de treino. --------------------------------------------------- 

d) Conceder apoio no pagamento de despesas inerentes ao ‘Desfile de Carnaval 
2018’, na sequência de pedido da população de Rio de Fornos. -----------------------

e) Proceder à compra de ‘banco exterior’ para colocação na aldeia de Rio de 
Fornos, face a solicitação dos moradores. ---------------------------------------------------
Ponto seis – Outros assuntos. -------------------------------------------------------------- 

Finalizando a reunião, o senhor Presidente destacou os trabalhos de 
requalificação e limpeza em curso nas aldeias da Freguesia. ---------------------------
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente ata, constituída por quatro 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) 

 

 


