
 
 
 

ACTA N.º 22/2001 
 
 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vinhais, realizada no dia vinte e nove 

de Outubro de dois mil e um.-------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

 

• José Manuel Rodrigues, funcionário administrativo aposentado;-- 

 

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

 

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

 

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

 

 

Faltou por motivo justificado, o Senhor Presidente José Carlos Taveira, engenheiro técnico 

electrotécnico, e o Senhor Vereador José Paulino Castanheira, professor.---------------------- 

 

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

 

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

 

Hora de encerramento: Dezasseis horas e trinta e cinco minutos.-------------------------------- 

 

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

regime de substituição.---------------------------------------------------------------------------------- 
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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 – Obras Públicas 

6.1 – Pavimentação dos arruamentos em Tuizelo – Prorrogação de prazo 

6.2 – Nomeação de comissão de análise - ratificar 

6.3 – Beneficiação da rede viária em 40 km, desde o cruzamento da EN 316 à  

povoação de Vila Boa e desde o  cruzamento da EN 316 à povoação de Vilar de Ossos  

- aprovação da minuta de contrato 

6.4 – Aprovação de projectos, programa de concurso e cadernos de encargos para 

construção de dezoito reservatórios de água em: 

6.4.1 – Bairro das Minas, Negreda e Soutilha 

6.4.2 – Candedo, Curopos, Maçaira, Palas (cruzamento da E.N. 103) e Vale de 

Armeiro 

6.4.3 – Landedo, Montouto e Vilar de Ossos 

6.4.4 – Cabeça de Igreja, Caroceiras e Cobelas 

6.4.5 – Ermida, Romariz, Soeira e Santa Cruz 

 

7 – Transferência de verba 

7.1 – Junta de Freguesia de Vila Boa 

7.2 – Junta de Freguesia de Vilar de Ossos 

 

8 – Pedido de subsídio 

8.1 – Agrupamento Vertical Sul de Escolas de Vinhais – Matança tradicional 
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9 – Pedido de parecer – passeio todo-o-terreno 

 

10 – Bairro da Ucha – casa n.º 24 – alteração de arrendatário 

 

11 – Transportes escolares 

 

12 – Associação dos Municípios da Terra Fria Transmontana - transferência de verba 

 

13 – 16.ª Alteração ao Plano de Actividades e 17.ª Alteração ao Orçamento - ratificar 

 

14 – 17.ª Alteração ao Plano de Actividades e 18.ª Alteração ao Orçamento 

 

       

1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, informou os restantes membros, que nos dias 

sete, oito e nove de Novembro o Senhor Presidente vai-se deslocar à cidade de Maputo em 

Moçambique, em representação da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

acompanhado pelo Senhor Presidente do CEFA, não acarretando quaisquer encargos para 

esta Autarquia, esta deslocação. 

 
 

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 Américo 

Jaime Afonso Pereira, motivada pela ausência na respectiva reunião. 

 

 

3 – EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

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

empreitada, quer por administração directa, cuja relação foi previamente enviada aos 
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Senhores Vereadores, e que a seguir se transcreve: 

 

DESIGNAÇÃO DA OBRA SITUAÇÃO 

REDE VIÁRIA E URBANIZAÇÃO 
Obras Empreitadas 

Construção do pontão sobre o Rio Mente entre as povoações de 
Vilar Seco e o lugar da Quinta Em execução 

Arruamentos em Tuizelo Em execução 
Construção do C.M. da E.M. a Minas de Ervedosa Em execução 
Construção de uma fonte luminosa em Rebordelo Em execução 
Obra de construção civil de uma fonte luminosa em Rebordelo Em execução 
Construção do Caminho Municipal da EN 103/6 a Caroceiras (de 
Sobreiró de Cima a Caroceiras) Em execução 

Caminho Municipal entre Vilarinho de Lomba e Pinheiro Novo Qualificação 
Caminho Municipal entre Moimenta e Mofreita – 2.ª Fase – Lanço 
entre Mofreita e a Ponte do Couço Qualificação 

Arruamentos em Brito de Lomba, Lagarelhos, Maçaira, Ousilhão e 
Vale de Janeiro Qualificação 

Beneficiação da rede viária – 40 Km Adjudicada 
Execução da LN Aérea de 30 KW Vinhais – Calvário, Posto de 
Transformação e Rede de Baixa Tensão/Vinhais Em execução 

Elaboração do projecto de desenho urbano na Zona Central de 
Vinhais Em adjudicação 

Rede viária – 3.ª fase – Ligação do B.º do Calvário à Cidadelha e 
ligação da Rua do Maragato à Zona Industrial Em concurso 

Pavimentação do C.M. entre a E.N. 103-6 a Cobelas Em concurso 
Obras por Administração Directa 

Construção de passeios em Rebordelo Em execução 
Arruamentos na Cisterna Em execução 
Acesso às Piscinas Cobertas Em execução 
Limpeza de caminhos na freguesia de Tuizelo Em execução 
Reparação e limpeza em vários caminhos rurais e agrícolas do 
concelho Em execução 

Beneficiação e ampliação de arruamentos em Vilarinho, Gestosa, 
Moás e Mós de Celas Em execução 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO 

Obras Empreitadas 

Abastecimento de água e saneamento a Penhas Juntas Em execução 

Saneamento a Sobreiró de Baixo Adjudicada 

Saneamento e águas a Curopos Em concurso 

Obras por Administração Directa 

Conservação da rede de água na Vila Em execução 
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Saneamento a Sobreiró de Cima Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede de saneamento em Agrochão Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede de água em Agrochão Em execução 

Construção de fossa séptica e drenos na Cisterna Em execução 

Remodelação de rede de abastecimento de água a Sobreiró de Cima Em execução 

Reforço de água na Soutilha e em Travanca Em execução 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DAS FREGUESIAS 
Obras por administração directa 

Construção da sede de Junta de Vilar de Lomba Em execução 

Construção da Casa da Cultura de Sobreiró de Cima Em execução 

HIGIENE PÚBLICA 
Obras empreitadas 

Ampliação do Cemitério de Vila Boa Em execução 

Ampliação do Cemitério de Agrochão Em execução 

Ampliação do Cemitério de Quintela Adjudicada 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS 

Obras Empreitadas 

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

Em execução 

Casa da Cultura de Sobreiró de Cima Adjudicada 

 

 

 

4 – ASSUNTOS DEFERIDOS NO USO DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS 

 Aprovação do projecto de arquitectura para construção de uma moradia, na povoação 

de Travanca, em nome de Vitor José Santarém do Nascimento; 

 Aprovação do projecto de arquitectura para legalização de um anexo, na povoação de 

Penhas  Juntas, em nome de Amadeu Augusto Ferreira; 

 Aprovação do projecto de arquitectura para construção de uma moradia, na povoação 

de Penso, em nome de Teresa da Conceição Canado; 

 Licenciamento e aprovação de todos os projectos para construção de um edificio, na 

Rua Dr. Álvaro Leite, em Vinhais, em nome de António Anibal Martins; 

 Licenciamento e aprovação de todos os projectos para legalização de um estábulo, na 

povoação de Travanca, em nome de Ilda Maria Gonçalves M. Bernardes. 
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5 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

Foi tomado conhecimento do resumo diário de tesouraria, datado de vinte e seis de 

Outubro de dois mil e um, que acusa os seguintes saldos: 

Em Operações Orçamentais--------------------------------------------------------229.661.682$00; 

Em Operações de Tesouraria--------------------------------------------------------60.892.969$00. 

 

 

 6 – OBRAS PÚBLICAS 

6.1 – PAVIMENTAÇÃO DOS ARRUAMENTOS EM TUIZELO – 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

Foi presente uma carta subscrita pelo adjudicatário da obra “Pavimentação dos 

arruamentos na povoação de Tuizelo”, onde solicita prorrogação de prazo, para conclusão 

das referidas obras, em virtude de dificuldades de contratação de mão de obra 

especializada para execução do calcetamento. 

Foi deliberado, por unanimidade e em minuta, conceder a prorrogação do prazo contratual 

até ao dia trinta de Novembro, sem encargos para a Autarquia, de conformidade com o art.º 

194.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

 

 

6.2 – NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE ANÁLISE – RATIFICAR 

Foi sujeito a ratificação o seguinte despacho do Senhor Presidente da Câmara: 

 

“No seguimento da deliberação do Executivo, na sua reunião de 2 de Outubro do ano de 

mil, no que concerne à análise de propostas dos processos organizados pelos serviços 

municipais, e porque compete ao dono da obra de harmonia como n.º 2, do art.º 60.º, do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a designação dos membros que integram as 

comissões de acompanhamento do concurso, e porque urge, a análise das propostas das 

obras de: construção do C. M. entre Mofreita - Moimenta, 2.ª fase; construção do caminho 

entre Vilarinho e Pinheiro Novo e construção de arruamentos em Brito de Lomba, 

Lagarelhos, Maçaira, Ousilhão e Vale de Janeiro, uma vez que existem prazos a cumprir 

para o términus destas, ao abrigo do n.º 3, do art.º 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, designo os seguintes funcionários, para integrar a comissão de análise das 

propostas para realização das empreitadas anteriormente mencionadas: 
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- António João Fernandes Afonso – Engenheiro civil de 2.ª classe; 

- Alfredo Paulo Vila Moura dos Santos – Engenheiro civil – estagiário; 

- Maria Isabel Gandaia Martinho – Assistente Administrativa Especialista. 

Submeta-se o presente despacho à próxima reunião de Câmara para ratificar.” 

 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o presente despacho. 

 

 

6.3 – BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA EM 40 KM, DESDE O CRUZAMENTO 

DA EN 316 À  POVOAÇÃO DE VILA BOA E DESDE O  CRUZAMENTO DA EN 

316 À POVOAÇÃO DE VILAR DE OSSOS - APROVAÇÃO DA MINUTA DE 

CONTRATO 

Em cumprimento do estabelecido no art.º 116.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

foi presente a minuta do contrato referente à empreitada de “Beneficiação da rede viária 

em 40 Km, desde os cruzamentos da E.N. 316 às  povoações de Vila Boa e Vilar de 

Ossos”, a celebrar entre a Câmara Municipal e a Firma Fazvia – Sociedade de 

Empreitadas, Ld.ª. 

 

Após a sua leitura, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprová-la, bem como dar 

poderes ao Senhor Presidente da Câmara, para outorgar o presente contrato em 

representação desta. 

 

 

6.4 – APROVAÇÃO DE PROJECTOS, PROGRAMAS DE CONCURSO E 

CADERNO DE ENCARGOS PARA CONSTRUÇÃO DE DEZOITO 

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA EM: 

6.4.1 – BAIRRO DAS MINAS, NEGREDA E SOUTILHA 

Foi presente o programa de concurso, caderno de encargos e projecto da construção de 

reservatórios no Bairro das Minas, Negreda e Soutilha. 

Deliberado por unanimidade e em minuta, aprovar o programa de concurso, caderno de 

encargos e projecto, bem como abrir concurso limitado sem publicação de anúncio, de 

harmonia com a alínea b), do n.º 2, do art.º 48.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

com nova redacção dada pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro. 

 7 
 

 
 



6.4.2 – CANDEDO, CUROPOS, MAÇAIRA, PALAS (CRUZAMENTO DA E.N. 103) 

E VALE DE ARMEIRO 

Foi presente o programa de concurso, caderno de encargos e projecto da construção de 

reservatórios em Candedo, Curopos, Maçaira, Palas (cruzamento da E.N. 103) e Vale de 

Armeiro. 

Deliberado por unanimidade e em minuta, aprovar o programa de concurso, caderno de 

encargos e projecto, bem como abrir concurso limitado sem publicação de anúncio, de 

harmonia com a alínea b), do n.º 2, do art.º 48.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

com nova redacção dada pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro. 

 

 

6.4.3 – LANDEDO, MONTOUTO E VILAR DE OSSOS 

Foi presente o programa de concurso, caderno de encargos e projecto da construção de 

reservatórios no Landedo, Montouto e Vilar de Ossos. 

Deliberado por unanimidade e em minuta, aprovar o programa de concurso, caderno de 

encargos e projecto, bem como abrir concurso limitado sem publicação de anúncio, de 

harmonia com a alínea b), do n.º 2, do art.º 48.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

com nova redacção dada pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro. 

 

 

6.4.4 – CABEÇA DE IGREJA, CAROCEIRAS E COBELAS 

Foi presente o programa de concurso, caderno de encargos e projecto da construção de 

reservatórios em Cabeça de Igreja, Caroceiras e Cobelas. 

Deliberado por unanimidade e em minuta, aprovar o programa de concurso, caderno de 

encargos e projecto, bem como abrir concurso limitado sem publicação de anúncio, de 

harmonia com a alínea b), do n.º 2, do art.º 48.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

com nova redacção dada pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro. 

 

 

6.4.5 – ERMIDA, ROMARIZ, SOEIRA E SANTA CRUZ 

Foi presente o programa de concurso, caderno de encargos e projecto da construção de 

reservatórios na Ermida, Romariz, Soeira e Santa Cruz. 

Deliberado por unanimidade e em minuta, aprovar o programa de concurso, caderno de 
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encargos e projecto, bem como abrir concurso limitado sem publicação de anúncio, de 

harmonia com a alínea b), do n.º 2, do art.º 48.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

com nova redacção dada pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro. 

 

 

7 – TRANSFERÊNCIA DE VERBA 

7.1 – JUNTA DE FREGUESIA DE VILA BOA 

Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Vila Boa, onde solicita que lhe seja 

transferida a importância de quatro milhões de escudos (4 000 000$00), para pagamento de 

trabalhos de melhoramento na sede da junta (construção de anexos e melhoramento do 

palco). 

 

Deliberado, por  unanimidade,  transferir  a  importância  de  dois  milhões  de   escudos   

(2 000 000$00), para custear as despesas com as obras anteriormente mencionadas, ao 

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

 

  

7.2 – JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DE OSSOS 

Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Vilar de Ossos, onde solicita que 

lhe seja transferida a importância de seiscentos mil escudos (600 000$00), para pagamento 

de obras levadas a efeito na beneficiação da igreja de Lagarelhos. 

 

Deliberado, por  unanimidade,  transferir  a  importância  de  seiscentos  mil  escudos   

(600 000$00), para custear as despesas com as obras anteriormente mencionadas, ao abrigo 

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

 

 

8  - PEDIDO DE SUBSÍDIO 

8.1 – AGRUPAMENTO VERTICAL SUL DE ESCOLAS DE VINHAIS – 

MATANÇA TRADICIONAL 

Presente um ofício do Agrupamento Vertical Sul de Escolas de Vinhais, onde solicita um 

subsídio com vista a custear despesas levadas a efeito com a “Matança Tradicional”, a 

realizar no dia vinte e seis de Novembro do corrente ano. 
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Considerando que o evento em causa se destina a preservar a cultura local das “matanças 

do porco”, foi deliberado, por unanimidade, conceder um subsídio no valor de cento e 

vinte mil escudos (120 000$00), ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, tendo em atenção o aumento verificado de professores e 

alunos, que frequentam esta escola, em relação a anos anteriores. 

 

 

9 – PEDIDO DE PARECER – PASSEIO TODO-O-TERRENO 

O Governo Civil do Distrito de Bragança solicitou por escrito o parecer desta Câmara 

Municipal, para a realização da prova desportiva, passeio todo-o-terreno turístico, a 

realizar nos dias três e quatro de Novembro do corrente ano. 
 
Deliberado, por unanimidade e em minuta, emitir parecer favorável, à realização da prova 

desportiva, passeio todo-o-terreno, a realizar nos dias três e quatro de Novembro do 

corrente ano, de harmonia com o n.º 5, da Portaria n.º 1100/95, de 7 de Setembro. 

 

 

10 – BAIRRO DA UCHA – CASA N.º 24 – ALTERAÇÃO DE ARRENDATÁRIO 

Pela  técnica superior de serviço social, do Município de Vinhais, Maria Glória Veleda, foi 

presente uma informação do seguinte teor: 

 

“Maria Lúcia Pires Vaz Pedreira, residente no bairro da Ucha n.º 24, solicitou à Autarquia 

a alteração do nome do arrendatário do fogo que ocupava com o seu marido António 

Manuel Pires Pedreira, o qual declarou, como se documenta em anexo, não residir mais na 

referida habitação. 

Em face da declaração do arrendatário estes serviços não vêm qualquer impedimento para 

efectuar a alteração solicitada. 

Haverá ainda lugar a uma actualização da renda nos termos do n.º 2, do art.º 8, do Decreto-

Lei n.º 166/93 de 7 de Maio, de acordo com os rendimentos do agregado familiar actual, o 

valor mensal a pagar será de esc: 2 200$00.” 

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, concordar com a informação supra transcrita e 

proceder à alteração do nome do arrendatário e fixar a renda mensal em dois mil e 
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duzentos escudos (2 200$00).  

 

 

11 – TRANSPORTES ESCOLARES 

O Senhor Vereador Américo Jaime Afonso Pereira argumentou que por dificuldades várias 

não conseguiu organizar devidamente o processo, pelo que propõe que o assunto seja 

retirado da ordem do dia. 

Aprovado por unanimidade. 

 

 

12 – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA FRIA TRANSMONTANA – 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA 

No tocante a este ponto da ordem do dia usou da palavra o Senhor Vereador José Manuel 

Rodrigues, para informar que a Associação dos Municípios da Terra Fria Transmontana, da 

qual é associado o município de Vinhais, se encontra empenhada nas candidaturas dos 

projectos “Aldeias Fronteiriças” e “Rota da Natureza”. Estas candidaturas acarretam 

determinados custos, que serão suportados pelos quatro associados, cabendo a cada um, no 

decorrer do presente ano, a importância  de  dois  milhões  trezentos  e  quarenta  e  dois  

mil  e  dezasseis   escudos   (2 342 016$00), pelo que propõe que seja autorizada a 

transferência desta verba, sendo que a mesma fica sujeita a acertos aquando  dos 

pagamentos decorrentes dos referidos projectos. 

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, autorizar o pagamento da importância de dois  

milhões  trezentos  e  quarenta  e  dois  mil  e  dezasseis   escudos   (2 342 016$00), à 

Associação dos Municípios da Terra Fria Transmontana, em prestações, sendo a  do mês 

de Outubro no valor de um milhão cento e seis mil duzentos e três escudos (1 106 203$00). 

 

 

13 – 16.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E 17.º ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO 

Foi sujeito a ratificação o seguinte despacho do Senhor Presidente da Câmara: 

“Porque se torna necessário dar resposta a compromissos assumidos,  ao abrigo do nº3 do 

artº 68º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, determino à Secção de Contabilidade, que 
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proceda à elaboração de uma alteração ao Orçamento da Despesa e Plano de Actividades 

para o corrente ano, destinada ao reforço das rúbricas orçamentais a seguir indicadas, a 

qual aprovo, no montante de:  

04/010202 – 750 contos 

05/010202 – 1 500 contos 

Submeta-se o presente despacho, bem como a respectiva alteração orçamental, à próxima 

reunião de Câmara para ratificação.” 

 

Ratificado, por unanimidade. 

 

 

14 – 17.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E 18.ª ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO 

Foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a décima sétima  Alteração ao Plano 

de Actividades e a décima oitava ao Orçamento, no montante de quarenta e um mil 

oitocentos e sete contos. 

 

 

E eu,                                                               chefe da Divisão Administrativa e  Financeira, 

em regime de substituição, a redigi e assino. 

  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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