
MUNICÍPIO DE VINHAIS 
 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 
 
DATA: 2003/06/30                                                                              ACTA N.º 13/2003 

 

 

Presenças:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• José Carlos Taveira, presidiu;------------------------------------------- 

• José Manuel Rodrigues;------------------------------------------------- 

• José António Baía;-------------------------------------------------------- 

• Salvador dos Santos Marques;------------------------------------------ 

• Carlos Alberto Miranda Monteiro;------------------------------------- 

• Eurico Fernandes Gonçalves.------------------------------------------- 

 

Ausência por motivo justificado:---------------------------------------------------------------------- 

• Américo Jaime Afonso Pereira.----------------------------------------- 

  

Local da reunião: Salão Nobre dos Paços do Município.------------------------------------------ 

 

Hora de abertura: Quinze horas.----------------------------------------------------------------------- 

 

Hora de encerramento: Dezasseis horas.------------------------------------------------------------- 

 

Secretariou: Fernando Joaquim Martins, chefe da Divisão Administrativa e Financeira.----- 

 1 



1 - Período de antes da ordem do dia -------------------------------------------------------------- 

 

 

ORDEM DO DIA  

 

2 - Acta da reunião anterior-------------------------------------------------------------------------- 

 

3 - Execução de obras públicas---------------------------------------------------------------------- 

 

4 – Assuntos deferidos no uso de competências delegadas------------------------------------- 

 

5 – Resumo diário de tesouraria--------------------------------------------------------------------- 

 

6 – Abertura de conta--------------------------------------------------------------------------------- 

 

7 – Aprovação de projecto tipo – estábulo para bovinos -------------------------------------- 

 

8 – Beneficiação da sede da Junta de Freguesia de Vale de Janeiro------------------------- 

 

9 – Cessão da posição contratual – aluguer de retroescavadoras---------------------------- 

  

10 – Agrupamento Escolar--------------------------------------------------------------------------- 

 

11 – Prolongamento de horário de funcionamento – “Bar Much”--------------------------- 

 

12 – Apoios----------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.1 – FEJS – Forum for European Journalism Students------------------------------------- 

12.2 – Juntas de Freguesia - Vilar Sêco, Edral,  Curopos, Candedo,  Edrosa, Mofreita,  

Ousilhão, Paçó, Penhas Juntas, Quirás, Santa Cruz, Sobreiró de Baixo e Vilar 

Sêco.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12.3 – Junta de Freguesia de Vilar de Lomba---------------------------------------------------- 
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1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------- 

Sem intervenções.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2 – ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR----------------------------------------------------------- 

A acta da reunião anterior, previamente distribuída aos Senhores Vereadores por fotocópia, 

depois de lida, foi aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Eurico 

Fernandes Gonçalves, por não ter estado presente na respectiva reunião.----------------------- 

 

 

3 – EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS-------------------------------------------------------- 

Tomado conhecimento da situação das obras municipais em curso, quer por empreitada, 

quer por administração directa, cuja relação foi previamente enviada aos Senhores 

Vereadores, e que fica arquivada junto a esta acta.------------------------------------------------- 

 

 

4 – ASSUNTOS DEFERIDOS NO USO DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS--------- 

Tomado conhecimento da relação dos assuntos deferidos no uso de competências 

delegadas, também previamente comunicados aos Senhores Vereadores, e que fica 

arquivada junto a esta acta.----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA------------------------------------------------------ 

Tomado conhecimento do resumo diário de tesouraria, referente ao dia vinte e sete de 

Junho de dois mil e três, que acusa os seguintes saldos:------------------------------------------- 

Em Dotações Orçamentais-------------------------------------------------------------432.423,99 €; 

Em Dotações Não Orçamentais-------------------------------------------------------353.402,36 €. 

 

 

6 – ABERTURA DE CONTA------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou os Senhores Vereadores, da abertura de uma nova conta, na 

Caixa Geral de Depósitos, em nome da Câmara Municipal de Vinhais para movimentação 

dos dinheiros afectos ao projecto - Espaço Internet.------------------------------------------------ 
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7 – APROVAÇÃO DE PROJECTO TIPO – ESTÁBULO PARA BOVINOS ------------ 

Foi presente o projecto tipo para construção de estábulo para bovinos, que fica arquivado 

junto  a esta acta.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar o referido projecto tipo.--------------- 

 

 

8 – BENEFICIAÇÃO   DA   SEDE DA   JUNTA DE   FREGUESIA   DE   VALE  DE 

JANEIRO------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi presente o projecto para beneficiação da sede da Junta de Freguesia de Vale de Janeiro, 

que fica arquivado junto a esta acta.------------------------------------------------------------------ 

 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o projecto em causa.---------------------------------- 

 

 

9 – CESSÃO     DA     POSIÇÃO    CONTRATUAL   –   ALUGUER   DE   RETRO- 

- ESCAVADORAS------------------------------------------------------------------------------------- 

Vitor José Santarém Nascimento aquando do concurso para aquisição de serviços de 

retroescavadoras concorreu com duas máquinas, tendo apresentado o mesmo número de 

propostas, as quais ficaram posicionadas em 2.º e 7.º lugares.------------------------------------ 

Agora requer autorização para ceder a 7.ª posição a Domingos Joaquim da Silva 

Rodrigues.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Considerando, através das informações presentes no processo, que se arquiva junto a esta 

acta, que estão reunidas as condições técnico-legais para deferir a cedência requerida, foi 

deliberado, por unanimidade, autorizar a cedência da posição contratual para fornecimento 

de serviços com retroescavadora que Vitor José Santarém Nascimento detinha na 7.ª 

posição da lista de classificação final para Domingos Joaquim da Silva Rodrigues.----------- 

 

 

10 – AGRUPAMENTO ESCOLAR---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que, por informação obtida junto 

do subcoordenador do Centro da Área Educativa de Bragança, tomou conhecimento de que 

foi publicado um despacho do Secretário de Estado da Administração Educativa a 
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consumar a fusão dos dois agrupamentos num só, o que torna extemporânea a deliberação 

sobre o assunto.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Deliberado, por unanimidade, concordar com o exposto pelo Senhor Presidente e não 

deliberar sobre o parecer solicitado.------------------------------------------------------------------- 

 

 

11 – PROLONGAMENTO   DE     HORÁRIO   DE   FUNCIONAMENTO   –   “BAR   

MUCH”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Requereu por escrito, o Senhor Faustino António Cunha , prolongamento de horário, para o 

seu estabelecimento “Bar Much”, sito no Largo do Arrabalde  em Vinhais, para encerrar  

às quatro horas nos meses de Julho, Agosto e Setembro.------------------------------------------ 

 

Após discussão e ponderação do requerido, foi deliberado, por unanimidade, conceder o 

prolongamento do horário até às quatro horas durante os meses de Julho, Agosto e 

Setembro, nos termos do n.º 1, do art.º 4.º, do Regulamento dos Períodos de Abertura e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços no 

Concelho de Vinhais, ao longo do corrente ano, com produção de efeitos à data de emissão 

do novo horário, sem prejuízo deste mesmo horário ser restringido, se a Câmara Municipal 

o achar conveniente.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12 – APOIOS-------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.1 – FEJS – FORUM FOR EUROPEAN JOURNALISM STUDENTS------------------ 

A FEJS – Forum for European Journalism Students solicitou, por escrito, um apoio 

monetário, com vista ao pagamento das despesas com actividades a levar a efeito no 

Parque Natural de Montesinho, nos dias 6 a 13 de Setembro de 2003.-------------------------- 

Considerando que, esta organização vai trazer ao nosso concelho jovens e profissionais de 

vários países que irão promover a nossa região em vários aspectos, foi deliberado por 

unanimidade, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, conceder um apoio monetário no valor de mil e quinhentos euros (1.500,00 €).-- 
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12.2 – JUNTAS DE FREGUESIA------------------------------------------------------------------  

As Juntas de Freguesia de Candedo, Curopos, Edral, Edrosa, Mofreita, Ousilhão, Paçó, 

Penhas Juntas, Santa Cruz, Sobreiró de Baixo e Vilar Sêco, solicitaram o fornecimento de 

vários materiais de construção, identificados no mapa que se arquiva junto a esta acta, para 

obras a levar a efeito nas referidas freguesias.------------------------------------------------------- 

 

Ao abrigo da alínea b), do n.º 6, do art.º 64.º, da Lei  n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi 

deliberado, por unanimidade e em minuta, fornecer os materiais solicitados.------------------ 

 

 

12.13 – JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DE LOMBA---------------------------------- 

O Senhor Presidente esclareceu que, apesar do seu despacho proferido ao abrigo do n.º 3, 

do art.º 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que lhe permite praticar qualquer acto 

da competência da Câmara quando reunidas determinadas condições, o mesmo não foi 

executado porque a urgência que se previu naquela data acabou por não se verificar por 

atraso nos trabalhos, pelo que o pedido de apoio se sujeita agora não para ratificação, como 

seria se aquele despacho tivesse sido executado, mas para aprovação, em cumprimento da 

alínea b), do n.º 6.º, do art.º 64.º, da referida Lei.--------------------------------------------------- 

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, fornecer os materiais solicitados, de acordo 

com a listagem que se arquivada junto a esta acta, no valor de três mil e noventa e dois 

euros e oitenta e um cêntimo (3.092,81 €).----------------------------------------------------------- 

 

 

E eu,                                                       chefe da Divisão Administrativa e Financeira, a 

redigi e assino.------------------------------------------------------------------------------------------- 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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