
 
 
 

ACTA N.º 25/2001 
 
 

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

Dezembro 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.---------------------------- 

 

• José Paulino Castanheira, professor.----------------------------------- 

 

Ausentes – Senhor Presidente José Carlos Taveira, engenheiro técnico electrotécnico, 

faltou por motivo justificado.-------------------------------------------------------------------------- 

 

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: Fernando Joaquim Martins, chefe da 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 – Resumo diário de tesouraria 

 

5 – Obras públicas 

5.1 – Saneamento em Sobreiró de Baixo – aprovação de minuta de contrato 

 

6 – Pedido de subsídio 

6.1 – Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Vinhais 

 

7 – Tabela de Taxas e Licenças –Transição para o euro 

 

8 – Regulamento de Inventário e Cadastro 

 

9 – Plano de Transição para o Euro 

 

10 – Orçamento e Plano de Actividades – Transição para as classificações do Pocal 

 

11 – Transferência de verba 

11.1 – Junta de Freguesia de Moimenta 

11.2 – Junta de Freguesia de Quirás 

 

12 – Transportes escolares 

 

13 – 19.ª Alteração ao Plano de Actividades e 20.ª Alteração ao Orçamento  
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1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente da reunião Vereador Américo Jaime Afonso Pereira, perguntou se 

algum dos vereadores pretendia usar da palavra no período antes da ordem do dia. 

Respondeu afirmativamente o Senhor Vereador Amilcar António de Sá para solicitar os 

seguintes esclarecimentos: 

1 – Terá sido afirmado que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ervedosa queria 

uma carreira e que vai tê-la. 

Pensa, se assim foi, que fica desvalorizada a acção da Câmara, até porque a decisão foi 

tomada por unanimidade e depois de analisados os prós e os contras. Razões porque 

considera que não foi muito correcta a afirmação eventualmente produzida. 

 

2 – Gostaria de conhecer a movimentação de pessoal em termos numéricos ocorrida nos 

últimos seis meses, no que respeita aos contratos a termo certo, prestações de serviços, e os 

programas geridos pelo Centro de Emprego e outras entidades, em que o município tem 

participado. 

 

3 – O Centro Social e Paroquial de São Mamede de Agrochão despediu Paula Cristina 

Fernandes Silva, lá colocada pela Câmara Municipal de Vinhais, depois de, talvez por 

coincidência, ser conhecido o seu nome nas listas do Partido Social Democrata (PSD), pela 

freguesia de Agrochão. 

Requer a análise célere da situação, de forma que a dita contratada conclua o contrato, que 

termina em trinta e um de Dezembro de dois mil e um. 

 

4 – Durante os quatro anos de mandato não fez muitas deslocações pelo concelho, razão 

porque não pode fazer uma comparação, não obstante, tem visto muitos materiais 

espalhados pelas várias localidades. Pergunta então se têm um fim estabelecido e se vão 

ser bem aplicados,  pese embora a época eleitoral. 

 

 

O Senhor Presidente da reunião respondeu assim aos esclarecimentos solicitados, pela 

mesma ordem: 

 
1 – O actual Presidente da Junta de Freguesia de Ervedosa, também candidato, numa 
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intervenção pública no âmbito da campanha eleitoral que decorre, afirmou algo de 

semelhante ao aqui dito pelo Senhor Vereador, contudo o Senhor Presidente da Câmara de 

seguida teve o cuidado de corrigir na medida do necessário, e de encontro ao 

comportamento que o órgão, Câmara Municipal, assumiu nesta questão. 

 

2 – De momento não reúne a informação necessária para responder, pelo que determina ao 

secretário desta reunião para que amanhã mesmo faculte, por escrito, o pretendido. 

 

3 – Desconhece, por inteiro, a situação descrita, mas lendo a declaração do centro verifica 

que são apontadas razões para a decisão de dispensa dos serviços da pessoa em causa. 

Concorda que os factos devem ser apurados, pelo que encarrega o secretário da reunião de 

contactar o centro com tal objectivo para que o processo siga os seus trâmites e esta 

Câmara  seja devidamente informada. 

 

4 – Independentemente do momento de campanha eleitoral que se atravessa, a acção 

municipal não pára, quer nas obras executadas por administração directa, quer nas 

empreitadas. 

Pelo que conhece,  os materiais não são espalhados, mas sim colocados nos locais onde são 

necessários aos trabalhos em curso. 

 
O Senhor Vereador Amilcar António de Sá, voltou a usar da palavra para dizer que no caso 

da Paula Cristina Fernandes Silva, o centro social deveria comunicar à Câmara Municipal 

de Vinhais, na qualidade de entidade promotora. Por outro lado, o “despedimento” 

acontece, por coincidência ou não, depois de conhecida a sua candidatura pelas listas do 

Partido Social Democrata (PSD) à Assembleia de Freguesia de Agrochão. E depois o 

diferendo resulta de que, uma das outras trabalhadoras, tem, ao que consta, um 

comportamento social não muito consonante com a tradição moral portuguesa, e numa 

dada noite, em que a Paula pernoitava no centro, quando alguém bateu à porta e foi abrir 

acabou por ser confundida com aquela colega, tendo sido  apresentadas de imediato 

desculpas pelo sucedido. 

Aproveitou depois para solicitar um outro esclarecimento, que aquando da primeira 

elencagem se havia olvidado. 

Disse  então que, em dado momento esta Câmara aprovou trabalhos a mais na empreitada 
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da estrada  das Minas, que ao que parece, foram aproveitados para execução de outros 

trabalhos como o largo de Vale das Fontes, obra por sinal bem feita, mas que não justifica 

a camuflagem que aparentemente se verifica. Atendendo ao comportamento que a oposição 

tem tido no decurso do mandato exige-se que as decisões sejam devidamente clarificadas. 

 
O Senhor Presidente da reunião informou que estes processos vêm sempre acompanhados 

de informação técnica e que confia na boa fé dos mesmos e dos seus autores. O processo 

pode ser consultado, e para o efeito determinou ao secretário da reunião que no fim desta 

entregasse cópias do mesmo aos Senhores Vereadores interessados. Se resultarem dúvidas 

há sempre a possibilidade de abrir um inquérito. 

 

 

O Senhor Vereador Rui Pires Fernandes dos Reis, disse nunca ter sentido que as 

deliberações tomadas com as respectivas explicações não tenham sido cumpridas nessa 

conformidade. 

 
O Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, usou da palavra para dizer que: 

1 – Quanto aos materiais espalhados pelo concelho: se o Senhor Vereador especificar as 

situações pode-se explicar com exactidão, qual a obra, quem a executa, e  outros elementos 

que queira esclarecer. A afirmação genérica, como foi proferida pelo Senhor Vereador 

Amilcar António de Sá, pretende mais insinuar do que clarificar. 

 

2 – A Paula Cristina Fernandes Silva está abrangida pelo Rendimento Mínimo Garantido, 

no âmbito do que foi celebrado o acordo de actividade ocupacional entre o município e a 

mesma em vinte e três de Julho de dois mil e um. 

Conhecidas as necessidades do centro aí foi colocada. Uma vez rejeitada pela entidade 

destinatária deve ser colocada numa  outra, o que não pode ser recusado sob pena de perda 

do regime do Rendimento Mínimo Garantido. 

Por estas razões não há vínculo ao referido centro. E a posição do mesmo deverá ser 

comunicada à Câmara Municipal de Vinhais. 

 

3 – A lixeira municipal já se encontra encerrada. 
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4 – Na passada sexta-feira foi assinado o contrato de sociedade que vai explorar a mini-

hidríca de Bouçoais-Sonim. 

 

O Senhor Vereador Florêncio de Jesus Frias Vieira concordou que considerando a postura 

dos membros desta Câmara as informações aqui trazidas devem ser correctas e fidedignas. 

Não acha que em algum momento tenha havido má fé nas mesmas. 

Aproveitou para lamentar o abandono do Senhor José Maria Ribas, actual presidente da 

Junta de Freguesia da Moimenta, porque acompanhou com alguma proximidade o trabalho 

desenvolvido, e reconhece a dedicação e o esforço aplicados. Será concerteza benéfico  

para as freguesias que mais exemplos como o do Senhor Ribas se repitam. 

 

Todos os presentes se associaram às palavras referentes ao Senhor Ribas. 

O Senhor Vereador José Manuel Rodrigues acrescentou ainda que a não recandidatura foi 

uma decisão pessoal e familiar. Mas que é candidato à Assembleia Municipal. 

 

O Senhor Presidente da reunião expressou ainda que: 

 

1 – É sabido que é contra as obras das hidrícas no concelho, no entanto considera-as um 

mal necessário, dado o poder decisório que os municípios teêm nestas matérias. E nestas 

circunstâncias considera que a Câmara Municipal de Vinhais andou muito bem na 

negociação da associação a estes investimentos. 

 

2 – Está de parabéns a Câmara Municipal de Vinhais e quem dinamizou o aparecimento da 

sinalética  urbana, sendo que se sabe que estão para breve mais acções na área do 

equipamento urbano. 

 

3 – Tendo havido no decorrer desta reunião várias referências ao termo oposição, é sua  

opinião que a Câmara Municipal, como órgão colegial e executivo que é, não se presta 

tanto ao exercício da oposição, o qual, de acordo com a nova legislação, está mais 

cometido à Assembleia Municipal. Os membros desta Câmara, ao longo do mandato 

prestes a terminar, exerceram-na dentro da liberdade que a cada um cabe.   
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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 unanimidade de votos dos membros presentes. 

 

 

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 

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 
dos concorrentes 

Caminho Municipal entre Moimenta e Mofreita – 2.ª Fase – Lanço 
entre Mofreita e a Ponte do Couço Em adjudicação 

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

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 

Qualificação  
dos concorrentes 

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 
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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 Em execução 

Saneamento e águas a Curopos Análise de 
propostas 

Construção de reservatórios em Candedo, Curopos, Palas, Vale de 

Armeiro e Maçaira 
Qualificação dos 

concorrentes 

Construção de reservatórios em Caroceiras, Cobelas e Cabeça de 

Igreja 
Qualificação dos 

concorrentes 

Construção de reservatórios em Montouto, Vilar de Ossos e Landedo Qualificação dos 
concorrentes 

Construção de reservatórios em Soeira, Santa Cruz, Romariz e 

Ermida 
Qualificação dos 

concorrentes 

Construção de reservatórios em Soutilha, Minas e Negreda Qualificação dos 
concorrentes 

Obras por Administração Directa 

Conservação da rede de água na Vila Em execução 

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 Em execução 
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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 Em execução 

 

 

4 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

Foi tomado conhecimento do resumo diário de tesouraria, datado de sete  de Dezembro de 

dois mil e um, que acusa os seguintes saldos: 

Em Operações Orçamentais--------------------------------------------------------103.439.291$00; 

Em Operações de Tesouraria--------------------------------------------------------57.202.354$00. 

 

 

5 – OBRAS PÚBLICAS 

5.1 – SANEAMENTO EM SOBREIRÓ DE BAIXO – APROVAÇÃO DE 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 “Saneamento em Sobreiró de 

Baixo”, a celebrar entre a Câmara Municipal e a Firma Conopul – Construções e Obras 

Públicas, 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 – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

6.1 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

VINHAIS 

O Senhor Presidente da reunião passou a palavra ao Senhor Vereador José Manuel 

Rodrigues, para introduzir este assunto. 

O Senhor Vereador explicou que estando esta Câmara em final de mandato, e 
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independentemente da consideração que o assunto merece, não deve ser apreciado, para 

não serem assumidos encargos com repercussão no ano seguinte. 

Propôs, por tal, que fosse retirado da ordem do dia para que o novo órgão possa apreciar e 

deliberar sem quaisquer constrangimentos. 

 

Proposta aprovada por unanimidade. 

 

 

 

7 – TABELA DE TAXAS E LICENÇAS – TRANSIÇÃO PARA O EURO 

O Senhor Presidente da reunião informou que por imposição legal, todos os valores 

inscritos  em escudos têm de ser convertidos em euros, pelo que se propõe a aprovação da 

conversão da Tabela de Taxas e Licenças Municipal. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a conversão dos valores da Tabela de Taxas e 

Licenças. 

 

 

 

8 – REGULAMENTO DE INVENTÁRIO E CADASTRO 

A pedido do Senhor Presidente da reunião foi explicado, pelo secretário da mesma, o teor e 

os objectivos da proposta de regulamento sujeita a deliberação. 

O Senhor Presidente da reunião ditou para a acta o seguinte: 

“Muito embora entenda a importância destes instrumentos e reconhecendo o esforço de 

quem elaborou esta proposta parece-me que não é de bom tom que na primeira página seja 

referido o nome individual do seu funcionário, uma vez que o autor será sempre a Câmara 

Municipal de Vinhais, pelo que deve ser eliminado o nome. Em casos futuros devem-se 

evitar estas situações, só compreensíveis como meros lapsos.” 

Estas palavras mereceram a concordância de todos os vereadores presentes. 

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar o regulamento de inventário e cadastro, 

para sujeitar à aprovação da Assembleia Municipal, na próxima sessão. 

 

 

 10 
 

 
 



9 – PLANO DE TRANSIÇÃO PARA O EURO 

Pelo senhor presidente da reunião, foi apresentado o plano de transição para o euro, 

elaborado nos termos da alínea b), do n.º 2, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

170/2000, que contempla adaptações e calendarização, para a chegada da moeda única, 

(euro). 

Considerando que todos os procedimentos constantes deste plano se tornam 

imprescindíveis à mudança do escudo para o euro, foi deliberado, por unanimidade, 

aprovar o presente plano de transição. 

 

 

10 – ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES – TRANSIÇÃO PARA AS 

CLASSIFICAÇÕES DO POCAL 

O Senhor Presidente da reunião solicitou ao secretário a apresentação deste assunto, o qual 

informou que o n.º 1, do art.º 88.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, prevê que a 

aprovação das opções do Plano e a proposta de Orçamento no ano imediato ao da 

realização das eleições, têm lugar na sessão ordinária ou extraordinária do órgão 

deliberativo que resultar do acto eleitoral, até ao final do mês de Abril. 

No período que antecede a sua aprovação, funcionará o Plano de Actividades e Orçamento 

do ano anterior, com as alterações e revisões já entretanto sofridas.  

Porque o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro,  aprova o Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais, que é obrigatório a partir de Janeiro de dois mil e dois, e uma vez que 

os actuais instrumentos de gestão financeira vão funcionar ainda no ano de dois mil e dois, 

tornou-se necessário proceder à alteração das classificações do regime contabilístico 

anterior, para as do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, de forma a 

facilitar a integração do período inicial nos novos documentos previsionais. 

 

Propostas aprovadas por unanimidade. 

 

 

11 – TRANSFERÊNCIA DE VERBA 

11.1 – JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA 

O Senhor Presidente da reunião apresentou um ofício da Junta de Freguesia de Moimenta, 
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onde solicita lhe seja transferida a importância treze mil e setenta e dois euros e cinquenta 

cêntimos (13.072,50€) dois milhões seiscentos e vinte mil e oitocentos escudos 

(2.620.800$00), para custear despesas com o arranjo do caminho do bairro “Lombeiro da 

Ponte”, sito na referida localidade. 

 

Deliberado, por unanimidade, transferir a importância de treze mil setenta e dois euros e 

cinquenta cêntimos (13.072,50€), dois milhões seiscentos e vinte mil e oitocentos escudos 

(2.620.800$00). 

 

 

11.2 – JUNTA DE FREGUESIA DE QUIRÁS 

O Senhor Presidente da reunião apresentou um ofício da Junta de Freguesia de Quirás, 

onde solicita lhe seja transferida a importância de setecentos e setenta e oito euros e doze 

cêntimos (778,12€), cento e cinquenta e seis mil escudos (156 000$00), para custear 

despesas com os saneamento na povoação da Cisterna. 

 

Deliberado, por unanimidade, transferir a importância de setecentos e setenta e oito euros e 

doze cêntimos (778,12€), cento e cinquenta e seis mil escudos (156 000$00). 

 

 

12 – TRANSPORTES ESCOLARES 

O Senhor Presidente da reunião informou que aquando da adjudicação dos transportes 

escolares, na reunião da Câmara Municipal datada de oito de Novembro de dois mil e um, 

foi considerada a proposta do Senhor José António Gonçalves, para realização do circuito 

n.º J1 – Edrosa – Agrochão como incluindo o IVA, por lapso do concorrente. O qual o 

havia informado do mesmo, por telefone, antes da dita reunião. No entanto, e por 

esquecimento, tal não foi referido na proposta de adjudicação apresentada pelo Senhor 

Vereador que presidiu a esta reunião. 

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, com efeitos à data de adjudicação, alterar a 

primeira deliberação, de oito de Novembro de dois mil e um, de forma a que seja 

adjudicado o circuito n.º J1 – Edrosa – Agrochão a José António Gonçalves pelo valor de 

quarenta e sete euros e trinta e nove cêntimos (47,30€) nove mil e quinhentos escudos (9 
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500$00) + IVA. 

 

13 – 20.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E 21.ª ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO 

Foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a vigésima Alteração ao Plano de 

Actividades e a vigésima primeira ao Orçamento, no montante de três mil seiscentos e 

quarenta e três contos e dez mil trezentos e noventa e três contos, respectivamente. 

 

E eu,                                                               chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 

(regime de substituição), a redigi e assino.  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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