
 
 
 

ACTA N.º 8/2002 
 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vinhais, realizada no dia 11 do mês de 

Abril do ano de dois mil e dois.------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Presidente: – José Carlos Taveira, engenheiro técnico electrotécnico.--------------------------- 

 

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

 

• José Manuel Rodrigues, funcionário público aposentado.---------- 

 

• Américo Jaime Afonso Pereira, advogado;--------------------------------- 

 

• José António Baía, professor;------------------------------------------- 

 

• João Cristiano Rodrigues Cunha, professor;-------------------------- 

 

• Carlos Alberto Miranda Monteiro, engenheiro técnico 

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

 

• Eurico Fernandes Gonçalves,  professor .----------------------------- 

 

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

 

Hora de abertura: Catorze horas e quarenta e cinco minutos.------------------------------------- 

 

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

 

Secretariou: Fernando Joaquim Martins, chefe da Divisão Administrativa e Financeira.-----  
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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 – Armazém de recolha de alfaias agrícolas – aprovação de memória descritiva e 

justificativa e projecto de arquitectura------------------------------------------------------------ 

 

7 – Tribunal administrativo do círculo do Porto – “restaurante Póvoa Rica, Ld.ª” – 

contestação----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8 – Estrutura orgânica, regulamento interno e quadro de pessoal da AMTAD – 

aprovação------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9 – Alteração do quadro de pessoal do Município de Vinhais - aprovação----------------- 

 

10 – Transportes escolares – aprovação do caderno de encargos e programa de 

concurso-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11 – Apreciação dos documentos previsionais para o ano financeiro de dois mil e dois-  
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1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------- 

Não houve intervenções.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

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

depois de lida, foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------ 

 

 

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 VALOR 
 

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 20.510 € 

Arruamentos em Tuizelo Em execução 243.388 € 
Construção do C.M. da E.M. a Minas de Ervedosa Em execução 75.035 € 
Construção do Caminho Municipal da EN 103/6 a Caroceiras (de 
Sobreiró de Cima a Caroceiras) 

Em execução 372.138 € 

Caminho Municipal entre Vilarinho de Lomba e Pinheiro Novo Adjudicada 774.815 € 

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

Adjudicada 946.236 € 

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

Adjudicada 399.249 € 

Beneficiação da Rede viária – 40 Km Adjudicada 276.155 € 

Execução da LN Aérea de 30 KW Vinhais – Calvário, Posto de 
Transformação e Rede de Baixa Tensão/Vinhais 

Em execução 
 30.991 € 

Elaboração do projecto de desenho urbano na Zona Central de 
Vinhais Adjudicada 47.386 € 

Rede Viária – 3.ª fase – Ligação do B.º do Calvário à Cidadelha e 
ligação da Rua do Maragato à Zona Industrial Adjudicada 85.396 € 

Construção de passeios na Vila – 3.ª fase Adjudicada 62.850 € 
Obras por Administração Directa   

Acesso às Piscinas Cobertas Em execução  
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Reparação e limpeza em vários caminhos rurais e agrícolas do 
concelho Em execução  

Beneficiação de arruamentos em Vila Verde, Rio de Fornos, Seixas 
e Santalha Em execução  

Beneficiação do Caminho Municipal entre Agrochão e Murçós Em execução  
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

ABASTECIMENTO PÚBLICO   
Obras Empreitadas   

Abastecimento de Água e Saneamento a Penhas Juntas Em execução 357.923 € 
Saneamento a Sobreiró de Baixo Em execução 141.319 € 
Saneamento e Águas a Curopos Adjudicada 175.347 € 
Construção de reservatórios em Candedo, Curopos, Palas, Vale de 
Armeiro e Maçaira Adjudicada 106.842 € 

Construção de reservatórios em Caroceiras, Cobelas e Cabeça de 
Igreja Adjudicada 68.970 € 

Construção de reservatórios em Montouto, Vilar de Ossos e 
Landedo Adjudicada 66.769 € 

Construção de reservatórios em Soeira, Santa Cruz, Romariz e 
Ermida Adjudicada 90.494 € 

Obras por Administração Directa   

Conservação da rede de água na Vila Em execução  

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

Reforço de água a Melhe, Negreda, Landedo, Vilarinho de Lomba 
e São Cibrão 

Em execução  

Beneficiação da rede de água no Bairro do Carvalhal em Vinhais Concluída  

Beneficiação da rede de saneamento no Bairro do Carvalhal em 
Vinhais 

Concluída  

Remodelação da rede de água em Fresulfe Em execução  

Saneamento em Edroso Em execução  

Remodelação da rede de abastecimento de água em Edroso Em execução  

HIGIENE PÚBLICA   
Obras empreitadas   

Ampliação do Cemitério de Quintela Em execução 7.026 € 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS   

Obras Empreitadas   

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

Em execução 123.157 € 

Casa da Cultura de Sobreiró de Cima Em execução 77.314 € 
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4 – ASSUNTOS DEFERIDOS NO USO DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS--------- 

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

também previamente comunicados aos Senhores vereadores, que aqui se reproduzem:------ 

 Deferimento do pedido de viabilidade para construção de um armazém de recolha 

de alfaias agrícolas, na povoação de Mós de Celas, em nome de Manuel Carlos 

Fernandes Nunes;------------------------------------------------------------------------------- 

 Deferimento do pedido de viabilidade para construção de um armazém de recolha 

de alfaias agrícolas, na povoação de Quintela, em nome de Lourenço do 

Nascimento Fernandes Batista;--------------------------------------------------------------- 

 Aprovação do projecto de arquitectura para reconstrução de um edifício destinado a 

palheiro e arrumos para agricultura, na povoação de Ousilhão, em nome de 

Francisco Luís Nóbrega Pereira.-------------------------------------------------------------- 

 

 

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

Foi tomado conhecimento do resumo diário de tesouraria, datado de dez de Abril de dois 

mil e dois, que acusa os seguintes saldos:------------------------------------------------------------ 

Em Operações Orçamentais------------------------------------------------------------624.301,97€; 

Em Operações de Tesouraria-----------------------------------------------------------279.969,95€. 

 

 

6 – ARMAZÉM DE RECOLHA DE ALFAIAS AGRÍCOLAS – APROVAÇÃO DE 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA E PROJECTO DE 

ARQUITECTURA------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor presidente propôs a aprovação do projecto de arquitectura tipo e da 

correspondente memória descritiva e justificativa, para construção de armazém de recolha 

de alfaias agrícolas, com dimensão de 54 m2.------------------------------------------------------- 

Disse que estes elementos serão fornecidos aos munícipes que os solicitem, na sequência 

de uma política de apoio à população  que vem sendo seguida há alguns anos a esta parte.-- 

O Senhor vereador Carlos Alberto Miranda Monteiro colocou dúvidas relacionadas com a 

responsabilidade por acidentes decorrentes da aplicação de um projecto tipo, que seja 

inadequado às características do espaço de implantação, e com a influência que pode 

causar na paisagem.------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor presidente explicou que um arquitecto e um engenheiro civil ao serviço do 

Município assumem a responsabilidade técnica pela estabilidade da construção, os quais 

visitarão os locais de implantação antes e durante a mesma, promovendo um 

acompanhamento adequado aos trabalhos.----------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura tipo e a correspondente 

memória descritiva e justificativa do armazém de recolha de alfaias agrícolas, com 

dimensão de 54 m2.-------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 

7 – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DO CÍRCULO DO PORTO – 

“RESTAURANTE PÓVOA RICA, LD.ª” – CONTESTAÇÃO------------------------------ 

O Senhor presidente informou que o restaurante Póvoa Rica, Ld.ª, requereu ao Tribunal 

Administrativo do Círculo do Porto a suspensão de eficácia do acto de interdição da 

utilização da cozinha,  proferido por seu despacho de vinte e seis de Fevereiro de dois mil e 

dois, na sequência das vistorias da comissão multidisciplinar, realizadas após denúncia do 

próprio restaurante.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Informou ainda que, confirmado o incumprimento da interdição dita acima, foi instaurado 

processo de contra-ordenação e participado o facto ao Ministério Público.--------------------- 

    

8 – ESTRUTURA ORGÂNICA, REGULAMENTO INTERNO E QUADRO DE 

PESSOAL DA AMTAD – APROVAÇÃO-------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta relativa à estrutura orgânica, regulamento interno e quadro de 

pessoal da Associação dos Municípios de Trás-os-Montes e Alto Douro.---------------------- 

Após ponderação e discussão deste assunto, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, 

aprovar a presente proposta e submetê-la a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

 

9 – ALTERAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE VINHAIS------ 

O Senhor presidente propôs, por escrito, uma alteração ao quadro de pessoal que a seguir 

se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Nos termos do mapa anexo, propõe-se a alteração do quadro de pessoal do Município, de 

maneira a responder às necessidades do serviço decorrentes do  aumento da quantidade de 

competências e atribuições dos Municípios e do aumento da complexidade das funções 

respectivas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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É proposta a criação de um lugar na carreira de técnico superior na área de turismo, em 

contraponto com a extinção do lugar existente da mesma área mas no grupo de pessoal 

técnico. Considerando que, a crescente intervenção municipal neste âmbito exige 

qualificação  devidamente capaz.---------------------------------------------------------------------- 

Outros ajustes propostos são consequência da necessidade de resolver situações funcionais 

inadequadas, como são exemplo o exercício de funções não correspondentes às carreiras 

em que os funcionários estão inseridos.-------------------------------------------------------------- 

No exercício da competência que me é atribuída no art.º 72.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, proponho a aprovação da presente alteração ao quadro de pessoal, para 

posteriormente sujeitar a aprovação da Assembleia Municipal, em cumprimento das 

alíneas n) e o), n.º 2, art.º 53.º da referida Lei.”----------------------------------------------------- 

 
Quadro de Pessoal Municipal – Alteração 4 – ano 2002 

 
Grupo de 
Pessoal Carreira Categoria 

Lugares O
b
s O V C E T 

Técnico Superior 

Engenheiro Civil 

Assessor Principal  

0 1 0 3 

 
Assessor 
Principal 
1.ª classe 
2.ª classe 1 
Estagiário 1 

Técnico Superior (Turismo) 

Assessor Principal 

0 0 1 0 1 

 
Assessor 
Principal 
1.ª classe 
2.ª classe 
Estagiário 

Informática Especialista de Informática 

Esp. de Informática grau 3 

1 0 1 0 2 

 
Esp. de Informática grau 2 
Esp. de Informática  grau 1 
Estagiário 

Técnico Técnico (Turismo) 

Técnico Especialista 
Principal 

0 1 0 1 0 

 

Técnico Especialista 
Técnico Principal 
Técnico 1.ª classe 
Técnico 2.ª classe 
Estagiário 

Auxiliar Guarda  3 0 2 0 5  
Telefonista  1 0 1 0 2  

O
pe

rá
rio

 

Altamente 
Qualificado Mecânico Operário Principal 2  1  3  

Operário  

Qualificado 
Serralheiro Mecânico Operário Principal 2 - 1 - 3  

Operário - 

Marteleiro Operário Principal - - - - 2  
Operário 1 1 
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Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar as alterações propostas ao quadro de 

pessoal, e submetê-las à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a), do 

n.º 6, do art.º 64.º, conjugado com a alínea o), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

10 – TRANSPORTES ESCOLARES – APROVAÇÃO DO CADERNO DE 

ENCARGOS E PROGRAMA DE CONCURSO------------------------------------------------ 

Foram presentes o caderno de encargos e programa de concurso para prestação de serviços 

no âmbito dos transportes escolares, para o ano lectivo de dois mil e dois – dois mil e três.- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar os referidos caderno de encargos e programa de 

concurso e abrir concurso limitado ao abrigo da alínea m), do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro.---------------------------------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado designar, nos termos do art.º 90.º, do D.L. n.º 197/99, de 8 de Junho, 

que o júri do concurso, para esta aquisição de serviços seja constituído por:------------------- 

- João Luís Garcia Afonso, chefe da Divisão Educativa e Sócio Cultural, em regime 

de substituição;---------------------------------------------------------------------------------- 

- Maria José Gomes Madureira, técnica superior de 1.ª classe;---------------------------- 

- Telémaco António Garcia Pinto, chefe da Repartição Administrativa.----------------- 

 

Vogais suplentes:------------------------------------------------------------------------------------ 

- Maria Adelaide Costa, assistente administrativo especialista;---------------------------- 

- Raul Manuel Costa Coelho, assistente administrativo principal.------------------------- 

 

 

11 – APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO 

FINANCEIRO DE DOIS MIL E DOIS----------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou os documentos previsionais para o ano financeiro de dois 

mil e dois, e começou por referir que a sua elaboração foi acompanhada pelo Senhor vice-

presidente, José Manuel Rodrigues. Expressou publicamente o seu reconhecimento aos 

serviços financeiros da Divisão Administrativa e Financeira, na pessoa do chefe da 

Repartição Financeira, Horácio Manuel Nunes, que empregou todo o empenho e dedicação 
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possíveis, com prejuízo do seu tempo de descanso tanto em período de fim de semana 

como pós-laboral.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Disse ainda que este ano é especialmente difícil dada a implementação do POCAL, o que 

atrasou muito a conclusão dos mesmos documentos.----------------------------------------------- 

Os Senhores vereadores Carlos Alberto Miranda Monteiro e Eurico Fernandes Gonçalves 

manifestaram que: gostariam de ter tido uma voz válida na elaboração e mais tempo para 

analisar o conteúdo dos documentos propostos, e que a aprovação deveria ser precedida de 

discussão prévia por esta Câmara. Como tal não aconteceu vão abster-se nesta votação.----- 

O Senhor Presidente esclareceu que foi comunicado a todos os vereadores atempadamente, 

e numa reunião desta Câmara, que as sugestões que pretendessem formular deveriam ser 

enviadas por escrito, o que não foi aproveitado.----------------------------------------------------- 

Disse também que nesta reunião trata-se de apreciar a proposta apresentada, o que permite 

alteração, se assim for entendido.--------------------------------------------------------------------- 

Terminadas as intervenções, foi posta a votação a proposta dos documentos previsionais 

para o ano dois mil e dois, que foi aprovada por maioria, com os votos a favor dos 

Senhores vereadores José Manuel Rodrigues, José António Baía, João Cristiano Rodrigues 

Cunha e Américo Jaime Afonso Pereira (com declaração de voto) e as abstenções dos 

Senhores vereadores Carlos Alberto Miranda Monteiro e Eurico Fernandes Gonçalves, 

para submeter  à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), do n.º 2, do 

art.º 64.º, conjugado com a alínea b), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto do Senhor vereador Américo Jaime Afonso Pereira:----------------------- 

“Do documento das grandes opções do plano e do plano plurianual de investimentos, 

resulta claro que a Câmara Municipal  continua interessada na execução de obras que são 

verdadeiramente importantes, entre as quais me permite destacar o arranjo urbanístico da 

vila, a construção de espaços verdes, a recolha de lixos, o tratamento das águas, a 

construção da biblioteca, ludotéca e auditório e arquivo histórico neste edifício onde 

funciona a Câmara e principalmente a transformação do solar dos condes de Vinhais em 

Câmara Municipal, medida pela qual me bato há muitos anos por entender que é uma 

solução excelente.--------------------------------------------------------------------------------------- 

De destacar também a execução de alguns caminhos rurais de ligação entre aldeias, o 

alargamento da zona industrial, pavimentação de alguns caminhos e estradas municipais.--- 

Assim sendo e porque estas preocupações são também as minhas, defendo e voto 
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favoravelmente estes planos.--------------------------------------------------------------------------- 

No entanto e porque esta matéria é da competência da Câmara Municipal, cumpre-me fazer 

as seguintes observações:------------------------------------------------------------------------------- 

1.º - Continuo a entender que nos terrenos da Ordem Terceira, deveria também ser 

construído um novo edifício para a Escola Primária, devidamente equipado, funcional e 

moderno que, conjuntamente com o jardim infantil, constituiriam um complexo escolar 

agrupado que a todos iria beneficiar, nomeadamente os alunos.---------------------------------- 

2.º -   Não me parece boa política o alargamento do Bairro Social da Ucha para os terrenos 

que se situam entre o Centro de Saúde e as habitações sociais já construídas. Este terreno, 

na minha opinião deveria ser loteado e os lotes vendidos em venda pública, arrecadando a 

autarquia sempre para cima de 50.000 contos.------------------------------------------------------ 

Parece-me que a solução mais apropriada para levar em conta as preocupações sociais, 

seria a abertura de rua e construção de infra-estruturas no terreno que é propriedade da 

Câmara e que se situa do lado esquerdo da estrada da Moimenta. Este terreno seria vendido 

a pessoas carenciadas a preços simbólicos, conseguindo assim uma habitação própria a 

custos muito reduzidos.--------------------------------------------------------------------------------- 

A este respeito invoco apenas o caso do Bairro Dr. Machado, cuja transformação está a ser 

um sucesso.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exactamente como já frisei, apesar destas objecções, os documentos em causa merecem o 

meu voto favorável.”------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

E eu,                                                               chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 

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

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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