Reunião Ordinária de 06 de agosto de 2018
Ata nº 15/2018

Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar o projeto de execução o
plano de prevenção gestão de resíduos, plano de segurança e saúde em fase
de projeto, caderno de encargos e modelo de convite, bem como a abertura do
procedimento por consulta prévia para a sua eventual realização, referente à
empreitada de “Caminho do Boqueiro” em Vinhais. Mais foi deliberado,
designar para júri de acompanhamento do procedimento os membros
senhores:

Alfredo

Paulo

Vila

Moura

dos

Santos,

chefe

da

Equipe

Multidisciplinar, que preside, Gil Pousa Nogal, técnico superior de engenharia,
e Lúcia dos Santos Taveira da Costa Coelho, coordenadora técnica. Vogais
suplentes: Susana Maria Pinto Martins, técnica superior de arquitetura, e
Silvina da Ascenção Pires Martins Canteiro, assistente técnica.
Deliberado, por maioria e em minuta, com quatro votos a favor e três votos
contra dos Senhores Vereadores da Coligação “É Tempo de Mudar PPD/PSD.CDS-PP”, aprovar o projeto de execução, plano de prevenção e
gestão de resíduos, plano de segurança e saúde em fase de projeto, caderno
de encargos, programa de procedimentos, bem como a abertura do
procedimento por concurso público, referente à empreitada de “Centro Escolar
– Escola Básica e Secundária D. Afonso III” em Vinhais. Mais foi deliberado,
designar para júri de acompanhamento do procedimento os membros
senhores: Susana Maria Pinto Martins, técnica superior de arquitetura, que
preside, Alfredo Paulo Vila Moura dos Santos, chefe da Equipe Multidisciplinar,
e Gil Pousa Nogal, técnico superior de engenharia. Vogais suplentes: Lúcia dos
Santos Taveira da Costa Coelho, coordenadora técnica e Silvina da Ascenção
Pires Martins Canteiro, assistente técnica.
Deliberado, por maioria e em minuta, com quatro votos a favor dos Senhores
Vereadores do Partido Socialista e três votos contra dos Senhores Vereadores
da Coligação “É Tempo de Mudar - PPD/PSD.CDS-PP”, aprovar a criação do
circuito urbano em Vinhais conforme o proposto e submetê-lo à homologação
do Instituto de Mobilidade Terrestre.
Deliberado, por maioria e em minuta, com quatro votos contra dos Senhores
Vereadores do Partido Socialista e três abstenções dos Senhores Vereadores

da Coligação “É Tempo de Mudar - PPD/PSD.CDS-PP”, não adquirir ou
arrendar o imóvel designado por “Vinhais Hotel”, uma vez que a Câmara
Municipal não deve competir com os particulares.
Deliberado, por unanimidade e em minuta, concordar com a proposta e aprovar
a alteração à adenda ao contrato existente entre a Câmara Municipal de
Vinhais e a Associação Vinhais Solidária, da qual consta que “A associação
tem instalações cedidas pela autarquia no bloco de aulas desativado na Escola
EB1 de Vinhais, de que é proprietária”.
Deliberado, por unanimidade e em minuta autorizar a transferência das verbas
destinadas ao fornecimento de lanches para o ano letivo 2018/2019, aos pólos
do 1º ciclo, num total de as respetivas Juntas de Freguesia (Agrochão,
Ervedosa, Rebordelo, Vilar de Lomba, Penhas Juntas), de harmonia com o
proposto.
Deliberado, por maioria e em minuta, com quatro votos a favor dos Senhores
Vereadores do Partido Socialista e três abstenções dos Senhores Vereadores
da Coligação “É Tempo de Mudar - PPD/PSD.CDS-PP”, concordar com o
proposto e autorizar que os contratos celebrados na sequência de ajustes
diretos nos dois anos económicos anteriores (2016 e 2017) não relevem para o
cálculo do valor associado ao respetivo contrato, ao abrigo do n.º 2, do art.º
113.º do Código dos Contratos Públicos.
Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar o caderno de encargos, o
programa de procedimento e o anúncio, referente ao projeto piloto – Prevenir
Para Melhorar Vinhais, bem como autorizar a abertura do procedimento por
concurso público e designar para júri de acompanhamento do procedimento os
membros senhores: Membros efetivos: Maria José Gomes Madureira, técnica
superior de sociologia, que preside; Lúcia dos Santos Taveira da Costa Coelho,
coordenadora técnica. Vítor Jorge Ferreira Morais, assistente técnico. Membros
suplentes: Alfredo Paulo Vila

Moura dos Santos,

chefe da Equipe

Multidisciplinar, e Silvina da Ascenção Pires Martins Canteiro, assistente
técnica.
Deliberado, por unanimidade e em minuta, nos termos da alínea j), do n.º 1, do
art.º 25.º, conjugado com as alíneas o) e u), do n.º 1, do art.º 33.º, ambos do
Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 69/2015 de 16 de julho, atribuir um apoio financeiro no valor de mil

euros

(1.000,00€),

à

Junta

da

União

de

Freguesias

de

Nunes

e

Ousilhão, destinado a comparticipar a aquisição de equipamento de um
espaço "Biblioteca/Museu” na aldeia de Ousilhão.
Deliberado, por unanimidade e em minuta, nos termos da alínea o) e u), do n.º
1, do art.º 33.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 69/2015 de 16 de julho, atribuir um apoio
financeiro no valor de quarenta mil euros (40.000,00 €), ao Centro Social e
Recreativo de Espinhoso, destinado ao pagamento da dívida da Instituição.
Deliberado, por unanimidade e em minuta, nos termos da alínea u), do n.º 1, do
art.º 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 69/2015 de 16 de julho, atribuir um apoio financeiro no
valor de mil e duzentos euros (1.200,00 €), destinado ao pagamento das
despesas de funcionamento da referida Associação.
Deliberado, por unanimidade e em minuta, nos termos da alínea u), do n.º 1, do
art.º 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 69/2015 de 16 de julho, atribuir um apoio financeiro no
valor de mil e duzentos euros (1.200,00 €), destinado ao pagamento das
despesas de funcionamento da Associação Cultural e Desportiva de Santo
Antão.
Deliberado, por unanimidade e em minuta, nos termos da alínea u), do n.º 1, do
art.º 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 69/2015 de 16 de julho, atribuir um apoio financeiro no
valor de cinco mil euros (5.000,00 €), ao Futebol Clube de Vinhais, destinado a
comparticipar as despesas com a antecipação da época desportiva motivada
pela participação na Taça de Portugal.
Deliberado, por maioria, com quatro votos contra dos Senhores Vereadores do
Partido Socialista, e três votos favoráveis dos Senhores Vereadores da
Coligação “É Tempo de Mudar - PPD/PSD.CDS-PP”, não aprovar a proposta
de assinatura de protocolo para transportes de doentes oncológicos.
Deliberado, por maioria, com quatro votos contra dos Senhores Vereadores do
Partido Socialista, e três votos favoráveis dos Senhores Vereadores da
Coligação “É Tempo de Mudar - PPD/PSD.CDS-PP”, não aprovar a proposta
de reestruturação física dos diferentes edifícios do município.

