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

-----------------------------------ATA N. º 12 / 2018---------------------------------- 

Aos dezanove dias do mês de dezembro 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 – Opções do Plano e proposta do Orçamento para o ano de dois 

mil e dezanove; -------------------------------------------------------------------------------------

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

Ponto quinto – Outros assuntos. -------------------------------------------------------------

Aberta a reunião, pelo senhor Presidente, deu-se início à ordem de trabalhos. ---- 

Ponto um – Período antes da ordem do dia. --------------------------------------------- 

Na abertura da reunião, a Junta de Freguesia destacou que esta foi antecipada, 

dado estar agendada reunião de Assembleia de Freguesia para o dia vinte e sete 

do corrente, na qual serão apresentadas, discutidas e ratificadas as “Opções do 

Plano e Proposta do Orçamento para o ano de dois mil e dezanove”. ----------------

Seguidamente, o executivo salientou que foi enviado ofício à Câmara Municipal 

de Vinhais, relativo ao ‘ponto de situação’ sobre pedido efetuado por esta Junta 

de Freguesia, para cedência de trabalhadores para a ‘Equipa de Cantonagem’. –
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Concuindo o presente ponto da ordem de trabalhos, o executivo salientou 

trabalhos relativos à toponímia e “números de polícia” a implementar na aldeia 

de Moás. Neste particular, aguarda-se resposta ao pedido de apoio financeiro 

solicitado, via ofício, à Câmara Municipal de Vinhais. ------------------------------------- 

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 três mil, trezentos e noventa e um euros e dezassete 

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

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

mil e dezanove; -------------------------------------------------------------------------------------

Em conformidade com o disposto na alínea a), ponto 1, Artigo 16.º, da Lei 

75/2013 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 dezanove, cujo 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 oitocentos e oitenta e dois euros, à empresa 
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‘Decathlon - Pro’, referente a “camisolas polar” para oferta de Natal aos alunos 

da Educação Pré-Escolar e Primeiro Ciclo do Ensino Básico matriculados na 

Freguesia. Fatura/Recibo número 2018199792, com entrada número n.º 366. ----

a.2) Pagamento no valor de cento e oitenta e quatro euros e noventa cêntimos, à 

empresa ‘Restaurante O Silva’, referente a Jantar de Natal (Junta de Freguesia e 

Assembleia de Freguesia de Vinhais). Fatura/Recibo n.º 75, com entrada n.º 380. 

a.3) Pagamento no valor cento e catorze euros e sessenta cêntimos, à empresa 

‘Nuno & Cláudia, Lda’, referente a molduras para certificados no âmbito do 

concurso “Melhor Doce de Natal” e aluguer de tenda para festa de “São Martinho” 

(Bairro do Carvalhal). Faturas/Recibos números 255 e 256, com entrada n.º 379. 

a.4) Pagamento no valor de trezentos e dezoito euros, à empresa ‘Gualter do 

Nascimento Afonso’, referente a limpeza de caminhos rurais nas aldeias de 

Armoniz e Moás. Fatura/Recibo n.º 706, com entrada n.º 377. ------------------------- 

a.5) Pagamento no valor de dezassete euros e setenta cêntimos, à empresa 

‘Briasia’, referente a “tochas” para “Presépio Vivo 2019”. Fatura/Recibo n.º 24563, 

com entrada n.º 375. -------------------------------------------------------------------------------

b) Solicitar orçamento ao “Coro Mozart”, para possível “Concerto Solidário de 

Ano Novo – 2019”, a desenvolver, em parceria com a Universidade Sénior de 

Vinhais, no decurso do mês de janeiro de dois mil e dezanove.. -----------------------

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

Relativamente ao quinto ponto da ordem de trabalhos, nada a registar. -------------

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

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

O Presidente 

_________________________________ 

(Marco Alexandre Maciel Costa) 

 

O Secretário 

_________________________________ 

(João Cristiano Rodrigues Cunha) 

 

A Tesoureira 

_________________________________ 

(Amália da Conceição Rodrigues Félix) 

 

 


