
 

ACTA N.º 23/2000 
 
 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vinhais, realizada no dia dezasseis de 

Outubro de dois mil.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Presidiu - Américo Jaime Afonso Pereira, advogado.---------------------------------------------- 

 

Vereadores presentes:----------------------------------------------------------------------------------- 

  

• José Manuel Rodrigues, funcionário administrativo aposentado;-- 

 

• Florêncio de Jesus Frias Vieira, professor;---------------------------- 

 

• José Paulino Castanheira, professor;----------------------------------- 

 

• Rui Pires Fernandes dos Reis, professor;------------------------------ 

 

• Amilcar António de Sá, técnico adjunto de BAD.------------------- 

 

 

Faltou, por motivo de serviço: - Senhor Presidente José Carlos Taveira, engenheiro técnico 

electrotécnico.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Hora de abertura: Catorze horas e trinta minutos.--------------------------------------------------- 

 

Hora de encerramento: Dezasseis horas e quinze minutos. --------------------------------------- 

 

Secretariou: Telémaco António Garcia Pinto, chefe de secção.----------------------------------- 
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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 – Contas bancárias 

 

7 – Obras Públicas 

7.1 – Construção do caminho que liga Sobreiró de Cima a Caroceiras – aprovação do 

programa de concurso, caderno de encargos e projecto – ratificar 

 

8 – Festas da Vila – ornamentação 

 

9 – Escola de música 

 

10 – Transferência de verba 

10.1 – Junta de Freguesia de Nunes 

 

11 – Pedido de subsídio 

11.1 – DREN – Ensino recorrente – extra-escolar – despesas de funcionamento 

 

12 – POCAL – Juntas de Freguesia 

 

13 – Pedido de parecer – jogos lícitos 

 

14 – 16.ª Alteração ao Orçamento e 14.ª Alteração ao Plano de Actividades 
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1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Vereador que presidiu à reunião informou não ter qualquer assunto para discutir 

neste período, mas demonstrou-se disponível para responder às questões que os Senhores 

Vereadores pretendessem apresentar. 

O Senhor Vereador Florêncio de Jesus Frias Vieira referiu-se ao problema do corte do 

caminho no lugar da “Tapada” freguesia de Vinhais, dizendo que há pessoas que 

costumavam circular pelo referido lugar e que deixaram de o poder fazer por ter sido 

cortado o trânsito. 

 

O Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, referiu que este assunto não diz respeito aos 

serviços municipais, mas que a Câmara Municipal está atenta e vai tentar resolver o 

problema. 

 

O Senhor Vereador Florêncio de Jesus Frias Vieira, referiu ter sido abordado pelo pároco 

de Lomba, relativamente ao transporte dos frequentadores da catequese daquele local. 

 

O Senhor Vereador Américo Jaime Afonso Pereira, disse ter conhecimento do assunto, que 

já o havia ponderado,  apesar de não se incluir na esfera da competência do município, 

referiu que a Câmara Municipal ficará atenta e tudo tentará  para ajudar a resolver este 

problema. 

 

ORDEM DO DIA 

 

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 Rui Pires 

Fernandes dos Reis, por não ter estado presente na respectiva reunião. 

 

 

3 – EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

Foi tomado conhecimento da situação das obras municipais em  curso,  quer por 

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

Senhores Vereadores, e que a seguir se transcreve: 
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DESIGNAÇÃO DA OBRA VALOR SITUAÇÃO 
REDE VIÁRIA E URBANIZAÇÃO 

Obras Empreitadas 
Construção do C.M. entre Mofreita e Moimenta – 1ª 
fase  Em execução 

Construção de passeios na Vila – 2.ª fase  Em execução 
Construção do pontão sobre o Rio Mente entre  as 
povoações de Vilar Seco e o lugar da Quinta  Em execução 

Construção do pontão entre Soeira e Castrelos   Em execução 
Arruamentos em Pinheiro Novo  Em execução 
Arruamentos em Vilar de Lomba  Em execução 
Arruamentos em Edrosa  Em execução 
Arruamentos em Ousilhão  Em execução 
Arruamentos em Candedo  Em execução 
Arruamentos em Edral  Em execução 
Arruamentos em Paçó  Em execução 
Arruamentos em Tuizelo  Adjudicado 
Pavimentação do arruamento que liga o lugar da 
Ribeira à EN 103; Pavimentação da rua Dr. Álvaro 
Leite ao B.º do Couço, Pavimentação da rua que vai da 
curva do Celero ao Hospital 

 Adjudicado  

Construção do C. M. da E.M. a Minas de Ervedosa  Adjudicado 
Construção de uma fonte luminosa em Rebordelo  Adjudicada 
Execução das infra-estruturas na Zona Industrial – 2.ª 
fase  Em concurso 

Obras por Administração Directa 
Reparação e conservação da rede viária do concelho  Concluído 
Construção dos passeios em Rebordelo  Em execução 
Beneficiação dos arruamentos em Travanca   Em execução 
Arruamentos em Rebordelo  Em execução 
Arruamentos na Cisterna  Em execução 
Acesso às Piscinas Cobertas  Em execução 
Participação na Soc. Carnes de Vinhais – Arranjo da 
zona envolvente ao Matadouro  Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede eléctrica nas 
Falgueiras  Em execução 

Limpeza de caminhos agrícolas em Candedo  Em execução 
CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

Obras Empreitadas   
Construção do tanque de aprendizagem para natação 2.ª 
fase  Adjudicada  

Electrificação da Praia Fluvial do Rabaçal  Adjudicada 
Obras por Administração Directa   
Beneficiação da cerca da Escola Primária n.º 1 de 
Vinhais  Em execução  

SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
Obras Empreitadas   
Saneamento a Penhas Juntas  Adjudicada 
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Obras por Administração Directa   
Beneficiação e ampliação da rede de saneamento no 
Pinheiro Novo  Em execução 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO 
Obras por Administração Directa 
Conservação da rede de água na Vila  Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede de saneamento em 
Agrochão  Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede de água em Agrochão  Em execução 
Beneficiação e ampliação da rede de água no Pinheiro 
Novo  Em execução 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DAS FREGUESIAS 
Obras por administração directa 
Construção da sede da Junta de Vilar de Lomba  Em execução 

HIGIENE PÚBLICA 
Obras empreitadas 
Ampliação do Cemitério de Cobelas  Em execução 

Ampliação do Cemitério de Vila Boa   Em execução 

Ampliação do Cemitério de Agrochão   Adjudicado 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS 

Obras empreitadas 

Adaptação do edifício anexo ao Palácio da Justiça para 
instalação de serviços  Em concurso 

 

 

 

4 - ASSUNTOS DEFERIDOS NO USO DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS 

Foi tomado conhecimento dos assuntos deferidos no uso de competências delegadas, 

também previamente comunicadas aos Senhores Vereadores, que aqui se reproduzem: 

 Aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de uma moradia, na 

povoação de Santalha, em nome de Maria Gorete Gonçalves; 

 Aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de uma moradia, na 

povoação de Eiras Maiores, em nome de Amadeu Augusto Ferreira; 

 Aprovação do projecto de arquitectura relativo á construção de uma moradia na 

povoação de Espinhoso, em nome de Manuel dos Santos Lourenço; 

 Aprovação dos projectos de especialidade e licenciamento, relativos á construção de 

uma moradia, na povoação de Eiras Maiores, em nome de Amadeu Augusto Ferreira; 
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 Aprovação dos projectos de especialidade  e licenciamento, relativos à reabilitação e 

ampliação de uma moradia, na povoação de Vila Verde, em nome de Manuel António 

Gonçalves; 

 Aprovação dos projectos de especialidade e licenciamento, relativos à de construção de 

uma moradia, na povoação de Vale das Fontes,  em nome de Agostinho Américo 

Sarmento; 

 Aprovação dos projectos de especialidade e licenciamento, relativos à  construção de 

uma moradia, na povoação de Valpaço, em nome de António dos Santos Barreira de 

Sá; 

 Aprovação do projecto de especialidade e licenciamento da obra de construção de uma 

garagem na povoação de Valpaço,  em nome de João Batista e Amadeu Batista; 

 Aprovação e licenciamento do pedido de construção de um muro de vedação na 

povoação de Ervedosa, em nome de Virgílio dos Santos Correia. 

 

 

5 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

Foi tomado conhecimento do diário de tesouraria, datado de treze de Outubro de dois mil, 

que acusa os seguintes saldos: 

Em operações orçamentais--------------------------------------------------------149 038 715$00; 

Em operações de tesouraria---------------------------------------------------------54 561 280$00. 

 

 

6 – CONTAS BANCÁRIAS 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião foi presente uma informação prestada pelo 

Tesoureiro Especialista, do seguinte teor: 

 

"Para conhecimento de V.Ex.ª tenho a honra de descriminar todas as contas bancárias deste 

Município e aos fins a que se destinam. 

Contas do Orçamento 
Número da conta Instituição de Crédito Observações 

01366395001 B.P.I. Orçamento 
05428851101 B.P.N. Orçamento 
40086518244 C.C.A.M. Orçamento 
00058273036 C.G.D. Orçamento 
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Contas de Operações de Tesouraria 
Número da conta Instituição de Crédito Observações 

00100063061 C.G.D. Licenciamentos Sanitários 
00266113093 C.G.D. Cauções 

00440163006 C.G.D. Operações de Tesouraria 
Diversas 

01129413093 C.G.D. Estudos Florestais 
 

Tomado conhecimento. 

 

 

7 – OBRAS PÚBLICAS 

7.1 – CONSTRUÇÃO DO CAMINHO QUE LIGA SOBREIRÓ DE CIMA A 

CAROCEIRAS – APROVAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCURSO, CADERNO 

DE ENCARGOS E PROJECTO – RATIFICAR 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião foi presente o seguinte despacho, para 

ratificar: 

“Dada a urgência na aprovação do Projecto de Construção do Caminho que liga Sobreiró 

de Cima a Caroceiras, hoje remetido pelo Gabinete de Apoio Técnico da Terra Fria 

Transmontana e na impossibilidade de reunir extraordinariamente a Câmara, aprovo o 

Programa de Concurso, Caderno de Encargos e Projecto da Obra de Construção do 

Caminho que liga Sobreiró de Cima a Caroceiras. 

Submeta-se a ratificação da Câmara na próxima reunião, nos termos do n.º 3, do art.º 68.º 

do Dec-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.” 

Deliberado, por unanimidade ratificar o despacho. 

Mais foi deliberado, por unanimidade, colocar esta obra a concurso público. 

 

 

8 – FESTAS DA VILA – ORNAMENTAÇÃO 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião foi presente uma factura da importância de 

dois milhões seiscentos e trinta e dois mil e quinhentos escudos (2 632 500$00) + IVA, 

respeitante ao pagamento de ornamentação e iluminação da Vila de Vinhais, aquando das 

festas da Vila que se realizaram entre o dia 1 e o dia 15 de Agosto de 2000. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, proceder ao pagamento da importância de dois 

milhões duzentos e cinquenta mil escudos (2 250 000$00) + IVA. 
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9 – ESCOLA DE MÚSICA 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“Um dos nossos objectivos é criar em Vinhais uma Escola de Música, para aprendizagem 

prática e teórica de conhecimentos elementares. 

Neste momento, pensamos estar criadas as condições: 

Assim propõe-se: 

1 – Criar a Escola Municipal de Música de Vinhais. 

2 – Arranjando para o efeito um espaço próprio que deve ter no mínimo quatro 

compartimentos. 

3 – Para alunos dos 6 aos 16 anos. 

4 – De piano, orgão, guitarra, flauta e acordeon. 

5 – Aquisição dos instrumentos da responsabilidade da Câmara. 

6 – Mediante  a contratação de um profissional, professor de música com o curso do 

Conservatório do grau 8. 

7 – Contratado como prestação de serviços ou a prazo. 

8 – Os alunos pagarão ou não uma taxa de frequência conforme vier a ser decidido.” 

 

O Senhor Vereador Florêncio de Jesus Frias Vieira  perguntou qual a situação da banda de 

música da Associação Centro Cultural e Recreativa do Calvário. 

      

O Senhor Vereador Américo Jaime Afonso Pereira, disse que estão a cumprir o protocolo 

celebrado com a Câmara Municipal, e aguarda-se a qualquer momento uma actuação 

pública, de modo a que ganhe o prestígio necessário a assegurar o futuro. 

 

O Senhor Vereador Florêncio de Jesus Frias Vieira, perguntou ainda, qual a relação entre a 

escola e a banda. 

 

O Senhor Vereador Américo Jaime Afonso Pereira, referiu que não existe relação, no 

entanto, espera-se que a escola venha a fornecer elementos à banda. 

 

O Senhor Vereador Amilcar António de Sá referiu que uma escola pressupõe um 

profissional com formação adequada. 
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O Senhor Vereador Américo Jaime Afonso Pereira, disse que se pretende um profissional 

com o curso do Conservatório do grau 8, com se propõe. 

 

Após discussão e votação deste assunto foi deliberado, por unanimidade aprovar a proposta 

atrás transcrita. 

 

 

10 – TRANSFERÊNCIA DE VERBA 

10.1 – JUNTA DE FREGUESIA DE NUNES 

Foi deliberado, por unanimidade transferir para a Junta de Freguesia de Nunes, deste 

Concelho a importância de quatrocentos e noventa e dois mil escudos (492 000$00), 

destinada a custear despesas com o aluguer de tractores aquando de trabalhos realizados 

nos arruamentos da aldeia de Romariz. 

 

 

11 – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

11.1 – DREN – ENSINO RECORRENTE – EXTRA-ESCOLAR – DESPESAS DE 

FUNCIONAMENTO 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião foi presente um ofício da DREN – Direcção 

Regional de Educação do Norte, onde solicita um subsídio para custear despesas de 

funcionamento destes serviços. 

Deliberado,   por unanimidade, conceder um subsídio de cento e cinquenta mil escudos 

(150 000$00). 

 

 

12 – POCAL – JUNTAS DE FREGUESIA 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião foi presente um informação prestada pelo 

chefe da Divisão Administrativa e Financeira, em regime de substituição, do seguinte teor: 

 

“Considerando que: 

1 – O Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que institui o novo sistema 

contabilístico para as Autarquias Locais, também se aplica às freguesias, embora no regime 

simplificado, no caso do nosso concelho; 
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2 – É imprescindível que as juntas de freguesia adquiram alguns conhecimentos 

relacionados com este sistema; 

3 – Todas as freguesias do concelho têm escassos recursos financeiros; 

4 – A CCRN (Comissão de Coordenação da Região Norte) e o IGAP (Instituto de Gestão e 

Administração Pública) estão a promover um seminário sobre o POCAL nas freguesias, a 

realizar no próximo dia 21/10/2000, em Bragança; 

5 – A alínea b), n.º 6, art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribui à Câmara 

Municipal a competência para deliberar sobre as formas de apoio às freguesias. 

 Proponho que: 

Esta Câmara assuma as despesas inerentes às inscrições no referido seminário, no valor de 

248 000$00.” 

 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação transcrita. 

 
 

13 – PEDIDO DE PARECER – JOGOS LICÍTOS 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião foi presente um requerimento subscrito pelo 

sócia gerente da firma Teixeira Fernandes & Fernandes, Ld.ª, onde solicita parecer para 

instalação de jogos lícitos (futebol de mesa, sueca, damas e dominó), no seu 

estabelecimento de Café Snack-Bar, denominado “SOLAR”, sito na Rua da Corujeira, em 

Vinhais. 

Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável. 

 

 

14 – 16.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 14.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE 

ACTIVIDADES 

Foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a décima sexta alteração ao 

orçamento, no valor de trinta e nove mil seiscentos e setenta e sete contos e a décima 

quarta ao plano de actividades no valor de trinta e quatro mil setecentos e quatro contos. 
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E eu,                                                        chefe de secção, a redigi e assino. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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