
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS 
 

NIPC - 506 750 191                         
 

1 
	

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

-----------------------------------ATA N. º 8 / 2019------------------------------------ 

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma 
horas, na sede da Junta e Freguesia de Vinhais, reuniu o executivo da mesma, 
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 - “1.ª Alteração ao Orçamento de 2019”; -------------------------------
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. --------------------------------------------- 
À semelhança do sucedido em reuniões de executivo anteriores, o senhor 

Presidente começou por salientar a continuidade dos trabalhos de limpeza e 
manutenção de caminhos rurais desenvolvidos em toda a Freguesia, com 

particular incidência nas aldeias anexas (Armoniz, Ermida, Moás e Rio de 
Fornos) e, no decurso do presente mês, também na vila de Vinhais, 
particularmente em alguns locais que são competência direta da Câmara 

Municipal de Vinhais. Ainda sobre este assunto, foi destacado o trabalho da 
‘Equipa de Cantonagem’, bem como a continuidade de ausência de resposta, por 



 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS 
 

NIPC - 506 750 191                         
 

2 
	

parte da Câmara Municipal de Vinhais, ainda que vários contactos (via ofício, e-

mail, telefone e presencial) tenham sido desenvolvidos ao longo dos últimos dez 
meses, no sentido de obter resposta à descontinuidade e precariedade laboral 

inerente à ‘Equipa de Cantonagem’. -----------------------------------------------------------
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 e cinco mil, setecentos e vinte e sete euros e vinte e dois 

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 setecentos e quarenta e dois euros, à empresa ‘Vítor 

José Santarém Nascimento’, referente a serviço de limpeza de caminhos rurais 
na Freguesia. Fatura/Recibo número 20, com entrada número n.º 248. -------------

a.2) Pagamento no valor de novecentos e trinta e dois euros e oitenta cêntimos, , 
à empresa ‘Manuel dos Reis Gonçalves’, referente a serviço de limpeza de 
caminhos rurais na Freguesia. Fatura/Recibo n.º 5, com entrada números 244. ---

a.3) Pagamento no valor quarenta e quatro euros e oitenta cêntimos, à empresa 
‘Cidadela, Materiais de Construção, Lda.’, referente à aquisição de materiais de 
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desgaste para a ‘Equipa de Cantonagem’. Fatura/Recibo n.º 2209, com entrada 

n.º 245 . ------------------------------------------------------------------------------------------------
a.4) Pagamento no valor de cento trinta e três euros e oitenta e seis cêntimos, à 

empresa ‘Auto Almiro’, referente serviço de manutenção da “carrinha 4x4”. 
Fatura número 166, com entrada n.º 243. ----------------------------------------------------
a.5) Pagamento no valor de dez euros, à empresa ‘Auto Central’, referente 

serviço de manutenção da “carrinha 4x4”. Fatura/Recibo n.º 3277, com entrada 
n.º 241. -------------------------------------------------------------------------------------------------

a.6) Pagamento no valor de duzentos e vinte e dois euros e sessenta cêntimos, à 
empresa ‘Madalena Isabel Gomes Rodrigues da Silva’, referente referente a 
serviço de limpeza de caminhos rurais na Freguesia. Fatura/Recibo n.º 116, com 

entrada n.º 240. --------------------------------------------------------------------------------------
a.7) Pagamento no valor de cento e setenta e dois euros e noventa e sete 

cêntimos, à empresa ‘Matnord’, referente à aquisição de materiais de desgaste 
para a ‘Equipa de Cantonagem’. Fatura/Recibo n.º 898, com entrada n.º 242. -----
a.8) Pagamento no valor de cento e trinta e cinco euros, à empresa ‘Rita Maria 

Gonçalves’, referente a apoio para ornamentação de andor da aldeia de Rio de 
Fornos, solicitado pela Comissão de Festas. Fatura/Recibo n.º 1041, com 

entrada n.º 238. --------------------------------------------------------------------------------------
a.9) Pagamento no valor dezassete euros, à empresa ‘Cidadela. Materiais de 
Construção, Lda.’, referente à aquisição de materiais de desgaste para a ‘Equipa 

de Cantonagem’. Fatura/Recibo n.º 23586, com entrada n.º 237. ----------------------
a.10) Pagamento no valor de oitenta euros, à empresa ‘Sermontis’, referente a 
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materiais para “canal de rega” da aldeia de Rio de Fornos. Fatura/Recibo n.º 163, 

com entrada n.º 231. ------------------------------------------------------------------------------- 
a.11) Pagamento no valor trinta e cinco euros, à empresa ‘Augusto & Gonçalves, 

Lda.’, referente a produtos de limpeza. Fatura/Recibo n.º 1205, com entrada n.º 
1227. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
a.12) Pagamento no valor de sessenta e sete euros e setenta e seis cêntimos, à 

empresa ‘Supermercados Coviran’, referente a “catering” para artistas do ‘Dia da 
Juventude 2019’. Fatura/Recibo n.º 1502, com entrada n.º 235. -----------------------

a.13) Pagamento no valor de noventa e oito euros e quarenta cêntimos, à 
empresa ‘Kuantic Season’, referente a materiais para “Encontro de Gerações 
2019”. Fatura/Recibo n.º 64, com entrada n.º 226. -----------------------------------------

a.14) Pagamento no de valor de trinta e sete euros e cinquenta cêntimos, à 
empresa ‘Agrovinhais’, referente à aquisição de materiais de desgaste para a 

‘Equipa de Cantonagem’. Fatura/Recibo n.º 1083, com entrada n.º 228. ------------ 
a.15) Pagamento no valor de setenta e um euros e setenta e oito cêntimos, à 
empresa ‘Nuno Espírito Santo, Unipessoal, Lda.’, referente à aquisição de 

materiais de desgaste para a ‘Equipa de Cantonagem’. Fatura/Recibo n.º 1032, 
com entrada n.º 221. -------------------------------------------------------------------------------

a.16) Pagamento no valor de setecentos e sessenta e três euros e vinte 
cêntimos, à empresa ‘Gualter do Nascimento Afonso’, referente a serviço de 
limpeza de caminhos rurais na Freguesia. Fatura/Recibo n.º 718, com entrada n.º 

217. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a.17) Pagamento no de valor noventa euros, à empresa ‘Francisco Matias’, 
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referente à aquisição de materiais de desgaste para a ‘Equipa de Cantonagem’. 

Fatura/Recibo n.º 818, com entrada n.º 251. ------------------------------------------------- 
a.18) Pagamento no valor de cento e sessenta e seis euros e vinte e um 

cêntimos, à empresa ‘Nuno Espírito Santo, Unipessoal, Lda.’, referente à 
aquisição de materiais de desgaste para a ‘Equipa de Cantonagem’. 
Fatura/Recibo n.º 1092, com entrada n.º 250. ----------------------------------------------- 
Ponto quatro -  “1.ª Alteração ao Orçamento de 2019”; ------------------------------
O senhor Presidente apresentou o documento - “1.ª Alteração ao Orçamento de 

2019” - ao executivo desta Junta de Freguesia, para leitura, análise e discussão, 
tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. O documento foi anexado à 
presente ata e será dado a conhecer à Assembleia de Freguesia, para análise e 

aprovação, na sua próxima reunião ordinária. -----------------------------------------------
Ponto cinco - Outros assuntos. ---------------------------------------------------------------

Finalizando a reunião, o executivo salientou que irá ser desenvolvida, em 
setembro próximo, a implementação da “Toponímia e Números de Polícia” na 
aldeia de Moás. --------------------------------------------------------------------------------------

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 

_________________________________ 

(Marco Alexandre Maciel Costa) 



 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS 
 

NIPC - 506 750 191                         
 

6 
	

 

O Secretário 

_________________________________ 

(João Cristiano Rodrigues Cunha) 

 

A Tesoureira 

_________________________________ 

(Amália da Conceição Rodrigues Félix) 


