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ATA N.º 1 – ANO 2018 

 

PRESIDENTE - Luís Filipe Garcia 

 

SECRETARIOU - Joaquim Domingos Alves 

                          

MEMBROS PRESENTES - Nuno Miguel Ramos Veiga 

      - Francisco Augusto Pinto 

      - Teresinha da Conceição Pires Silva Gomes 

                                          - Vítor Garcia Luís 

 

MEMBROS AUSENTES - JUSTIFICARAM A RESPETIVA FALTA: 

                                          - Carla Sofia Pires Tavares   

                                          - António Luís Gomes Gonçalves 

                                          - Nuno Rafael Freitas Fernandes 

HORA DE ABERTURA – Vinte e uma horas do dia trinta Abril de dois mil e dezoito. 

 

ORDEM DE TRABALHOS: 

1. - Período de antes da ordem do dia. 

2. - Ordem do dia: 

2.1. - Apreciação e votação da ata da reunião anterior 

2.2. - Leitura resumida do expediente; 

2.3. - Informação escrita do Senhor presidente da Junta; 

2.4. - Período de intervenções; 

3. - Apreciação, discussão e eventual aprovação do Relatório e Contas do Ano financeiro de 

2017; 

3.1 - 1ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2018. 
 

4. – Diversos. 

5. Período reservado ao público. 
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1. Período de antes da ordem do dia:  

Nada a registar. 

2. Ordem do Dia: 

2.1 - Apreciação e votação da ata da reunião anterior 

Depois de retificada e corrigida por solicitação do sr. Vítor Garcia Luís foi aprovada por 

unanimidade. 

2.2. Leitura resumida do expediente; 

Sem ocorrências. 

 

2.3 - Informação escrita do Senhor presidente da Junta; 

Tomou a palavra o senhor presidente de Junta da freguesia citando o seguinte: 

Ex.º Sr. Presidente, Senhores Secretários, restantes Membros da Assembleia de Freguesia 

de Vinhais e Público presente, endereço-vos caloroso cumprimento na abertura da presente 

Assembleia de Freguesia, enaltecendo os valores de abril.  

Na qualidade de Presidente desta Junta de Freguesia, transmito que o Executivo tem 

implementado, dentro do possível (questão à qual regressarei no decurso desta minha 

intervenção), o Plano Plurianual de Atividades para o quadriénio 2017/2021, nomeadamente o 

Plano Anual de Atividades de 2018, documentos do vosso conhecimento e aprovação.  

Continuando a nortear a sua ação pela contenção orçamental, esta Junta de Freguesia 

tem consolidado o aproveitamento exaustivo de recursos (humanos e materiais) no sentido de 

proporcionar a todos Fregueses uma superior qualidade de vida. No entanto, lamento informar-

vos que, não foi ainda celebrado “Protocolo de Delegação de Competências e inerente 

transferência de capitais por parte do Município de Vinhais, ainda que tal esteja previsto na 

legislação em vigor, e, nesse sentido, tenham sido desenvolvidas duas reuniões, desta Junta de 

Freguesia com o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vinhais (fevereiro e abril de 2018). 

Não é compreensível que a Junta de Freguesia de Vinhais seja a única Freguesia do Concelho 

com a qual a Câmara Municipal de Vinhais não celebrou o referido protocolo e, obviamente, 
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não procedeu à transferência de qualquer capital para que, como desejável e legislado, 

recebamos o apoio necessário e, por conseguinte, ponhamos em prática os planos anual e 

plurianual de atividades, de forma devidamente fundamentada e enquadrada na legislação em 

vigor. Assim, destaco que todos os trabalhos efetuados por esta Junta de Freguesia, por ela têm 

sido suportados financeiramente, com base em orçamento próprio. Saliento, ainda, que não foi 

cedido qualquer funcionário (maquinista) pela Câmara Municipal e Vinhais para a ‘Equipa de 

Cantonagem’, ainda que tenham sido desenvolvidos pedidos nesse sentido, nas referidas 

reuniões. Nestas reuniões foram ainda abordadas questões relativas à cobrança de taxas no 

licenciamento das feiras que ocorrem na Freguesia, na sequência de parecer favorável da 

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias. Entendemos que este licenciamento seria uma 

mais valia na parca receita que esta Junta de Freguesia obtém. Lamentavelmente, não 

recebemos, à data, qualquer informação / deliberação sobre nenhum dos assuntos 

suprarreferidos. Assim, penso terem compreendido o alcance da expressão “dentro do possível” 

que anteriormente referi.  

Relativamente ao “ponto de situação”, cumpre-me informar:  

a) A Junta de Freguesia de Vinhais apresenta, nesta data, um saldo positivo de 

31.285,44 €; 

b) Continua em curso processo judicial relativo à dívida à empresa Higino & Pinheiro 

(pavimentação do “Bairro do Eiró” e “Ribeira” – valor inicial de 28.935, 67 €). Não existem 

informações recentes sobre este assunto.  

c) Continuidade às candidaturas no âmbito do programa CEI-Património do IEFP, as 

quais tornam possível o apoio a Fregueses desempregados, dotando a Junta de Freguesia de 

recursos humanos a custo reduzido. Neste momento, existem três trabalhadores em funções 

neste programa, afetos à ‘Equipa de Cantonagem’, tendo sido preenchida, pelo senhor Luís da 

Conceição, a vaga referida em Assembleia de Freguesia anterior. Dada a ausência de respostas, 

por parte da Câmara Municipal de Vinhais, às propostas apresentadas, ponderaremos novas 

candidaturas a este Programa, face a necessidades existentes, especialmente nesta fase do ano.  

d) Obras realizadas (janeiro a abril de 2018):  

d.1) Armoniz: Limpeza de caminhos / valetas;  
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d.2) Ermida: Limpeza de caminhos / valetas; Construção de muro e colocação de “painéis 

de rede” para segurança na via pública;  

- "Almoço Convívio". Dia de salutar partilha, convívio e alegria para a comunidade das 

aldeias de Ermida, Moás e Armoniz. Javali doado e confecionado por Nuno Pinto, a quem a 

Junta de Freguesia de Vinhais agradece. Durante a tarde, decorreu "Torneio de Sueca", tendo a 

Junta de Freguesia de Vinhais presenteado os vencedores com um presunto. 

d.3) Moás: Limpeza de caminhos / valetas; Colocação de “painéis de rede” para 

impedimento de animais “invadirem” o cemitério; 

- "Jantar Convívio", na sequência de doação, pela Zona de Caça Municipal - Vinhais, de 

javalis resultantes da "Montaria ao javali em Alvaredos", ocorrida a 3 de fevereiro último. Mais 

um momento de convívio e alegria para a comunidade de Moás, Ermida e Armoniz. A Junta de 

Freguesia de Vinhais agradece o louvável trabalho voluntário de todos aqueles que contribuíram 

para o sucesso desta iniciativa. 

d.4) Rio de Fornos: Limpeza de valetas / caminhos e encostas, também no interior da 

aldeia (contratação de serviço externo, face à inexistência de maquinista e de material 

específico – “destroçador de braço”);  

- Mudança de local do “banco de exterior” colocado “ao cimo da aldeia”, por risco de 

derrocada da “barreira” existente no local. Este risco de derrocada (e perigo público) foi 

comunicado, via ofício, à Câmara Municipal de Vinhais;  

- Pedido de parecer / autorização para construção de um “pontão” no lugar de “À 

Rigueira”, face à necessidade diagnosticada em “trabalho de campo”, desenvolvido do mês de 

fevereiro, tendo os habitantes manifestado que esta estrutura há muito tem vindo ser 

reivindicada. Por conseguinte, pretendendo esta Junta de Freguesia desenvolver esta obra, e 

sendo esta uma área protegida, inserida no PNM – Parque Natural de Montesinho, foram 

solicitados pareceres às entidades de tutela, nomeadamente à ‘APB – Agência Portuguesa do 

Ambiente’ e ‘ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas’. Foi recebido, no passado 

26 de abril, parecer negativo, por parte do ICNF. Na sequência deste parecer, será solicitada 

reunião, com a referida entidade, para esclarecimento e possíveis soluções;  

d.5) Vinhais: Limpeza de caminhos / valetas (‘Equipa de Cantonagem’);  



 

 

 

 

Assembleia de Freguesia de Vinhais 

 

Largo do Arrabalde n.º1 – 5320 - 318  VINHAIS 

Telefone/Fax 273 772 695 

E-mail: jfvinhais@.mail.telepac.pt 

 

5

 

- Limpeza de Lixo/Entulho co Centro Histórico”;  

- Estudo de possibilidades que melhorem o combate a incêndios no centro histórico da 

vila;   

e) Campanha de sensibilização sobre medidas de proteção da floresta e prevenção 

contra incêndios, desenvolvida, porta-a-porta, nas três aldeias da Freguesia;  

f) Colaboração, com a Associação Arbórea, na Sessão de Esclarecimento “Transfer 

Castanha”, ocorrida em 23 de abril, no Auditório da Casa do Povo de Vinhais;  

g) Aquisição do sistema informatizado de Licenciamento de Canídeos e Gatídeos 

(GESCanídeos), já em funcionamento;  

h) Novo agendamento de reunião com Padre Luís / ‘Comissão Fabriqueira’, no 

sentido de serem discutidas obras a realizar no património religioso (igrejas/capelas e 

envolvente), no decurso do quadriénio 2017/2021.  

i) Participação do Presidente e Secretário desta Junta de Freguesia no ‘XVI Congresso da 

ANAFRE’, ocorrido em Viseu, entre os dias vinte e seis e vinte oito de janeiro último. Esta 

participação foi amplamente produtiva nas aprendizagens ao nível de funcionamento / gestão 

da Junta de Freguesia, bem como contactos desenvolvidos com entidades regionais e nacionais. 

Destaco, neste particular que, por opção, as despesas de deslocação e alojamento forma 

suportadas pelos próprios, sendo a inscrição suportada pela Junta de Freguesia, dado ser 

condição obrigatória da própria ANAFRE;  

j) Festas de S. João 2018 – Continuidade às atividades já implementadas (Eucaristia / 

Cascata de S. João / Sardinhada / Arraial), com introdução de novas atividades que envolvem, 

de forma ativa, as Comunidades Escolar e Local.  

k) Intenção de implementar o ‘Dia da Juventude’ na Freguesia. Previsto para a 

primeira quinzena de agosto de 2018, possivelmente integrado nas “Festas da Vila – em Honra 

de N. Sr.ª da Assunção”. Apoio financeiro solicitado à Câmara Municipal de Vinhais. Aguarda-se 

informação.  

Face ao exposto, reitero o apelo ao vosso empenho, ao vosso sentido crítico e construtivo 

e à consequente participação ativa, na melhoria da qualidade de vida de todos os Vinhaenses.   
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Muito obrigado.  

 

2.4 – Período de intervenções. 

O sr. Presidente da assembleia de junta tomou da palavra para solicitar ao sr. 

Presidente de junta de freguesia que para a próxima convocatória para assembleia seja 

anexada aos documentos a informação escrita do presidente de junta de forma a 

garantir mais transparência e que a mesma possa ser analisada convenientemente 

pelos membros da assembleia. 

O presidente da assembleia fez ainda referência o enorme esforço financeiro que a 

Junta de freguesia tem feito para cumprir todos os objetivos a que se propôs 

enaltecendo este executivo pelo feito, que sem qualquer ajuda da Câmara Municipal 

de Vinhais que até a data nem se quer o protocolo de delegação de competência com 

esta entidade celebrou, consequentemente não atribui qualquer verba a junta de 

freguesia. Tudo que esta junta realizou até a data foi com o orçamento próprio. É de 

Louvar. 

 

3. - Apreciação, discussão e eventual aprovação do Relatório e Contas do Ano financeiro de 

2017; 

Sem intervenções; Na votação o Relatório de contas foi aprovado com (2) duas abstenções 

e (4) quatro Votos a favor. 

3.1. - 1ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2018. 

Tomou da palavra o Sr. Presidente da junta para explicar que esta primeira revisão de 

deve á progressão da carreira profissional da trabalhadora tendo sido alterado o seu 

índice remuneratório. O Sr. Vítor Garcia luís questionou se seria só esse o motivo da 

revisão. Tomou da palavra novamente o Sr. Presidente da junta referindo que também 

houve retificações em uma ou outra rubrica nomeadamente na dos combustíveis 

devido a constante variação do preço do consumível. 

Levado a votação foi aprovado por unanimidade. 
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4. - Diversos:  

O Sr. Vítor Garcia Luís perguntou ao executivo se a atribuição de verbas por parte da junta 

de Freguesia às associações é igual para todos e qual o valor; Perguntou ainda se o atual 

executivo adquiriu ou ia adquirir maquinas pesadas para limpeza de bermas e caminhos; 

Mais questionou se a Junta de freguesia estava ou não a prestar auxilio a população no 

preenchimento das declarações de IRS. 

O sr. Presidente da Junta de Freguesia respondeu que essa comparticipação vai de (100) 

cem a (150) cento e cinquenta euros mediante o programa que cada associação 

apresentar, quanto a aquisição de máquinas explicou que só foi adquirido uma moto-

roçadora devido a avaria da existente e que se encontra em reparação o trator existente. 

Relativamente á ajuda no preenchimento das declarações de IRS esclareceu que optou por 

não o fazer por não ter competências para o efeito e não criar atrito com os particulares 

que na Vila tem os seus escritórios de contabilidade e consultadoria que exercem este tipo 

de funções. 

5. Sem intervenções. 

Não havendo mais nada a tratar, cerca das vinte e uma horas e trinta minutos, foi encerrada a 

reunião, pelo senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Luís Filipe Garcia, da qual se lavrou 

a presente ata que vai ser assinada nos termos da Lei.  

 

O Presidente 

___________________________________________ 

(Luís Filipe Garcia) 

 

Secretariou 

______________________________________________ 

(Joaquim Domingos Alves) 

 


