
Reunião Ordinária de 29 de outubro de 2018 

Ata nº 21/2018 

 

Deliberado, por maioria e em minuta, com quatro votos a favor e três 

abstenções dos Senhores Vereadores da Coligação “É Tempo de Mudar - 

PPD/PSD.CDS-PP”, aprovar a revisão de preços definitiva, a favor do dono da 

obra, no valor de mil duzentos e noventa euros e sessenta e dois cêntimos 

(1.290,62€), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como a conta final da 

empreitada no valor total de noventa e três mil quinhentos e setenta e quatro 

euros e oito cêntimos (93.574,08€), para a obra de beneficiação do Caminho 

Sandim-Segirei. 

Deliberado, por maioria e em minuta, com quatro votos a favor e três 

abstenções dos Senhores Vereadores da Coligação “É Tempo de Mudar - 

PPD/PSD.CDS-PP”, aprovar a revisão de preços definitiva, a favor do 

empreiteiro, no valor de oitocentos e sessenta euros e quarenta e um cêntimos 

(860,41€), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como a conta final da 

empreitada no valor total de quarenta mil quinhentos e noventa e oito euros e 

setenta e cinco cêntimos (40.598,75€), para a obra de Beneficiação do 

caminho (Cruzamento EN 308-Ferreiros). 

Deliberado, por maioria e em minuta, com quatro votos a favor e três 

abstenções dos Senhores Vereadores da Coligação “É Tempo de Mudar - 

PPD/PSD.CDS-PP”, aprovar a revisão de preços definitiva, a favor do 

empreiteiro, no valor de cento e quatro euros e trinta e quatro cêntimos 

(104,34€), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como a conta final da 

empreitada no valor total de noventa e sete mil quatrocentos e trinta euros e 

setenta e oito cêntimos (97.430,78€), para a obra Arruamentos na Vila 

incluindo passeios e Muros. 

Deliberado, por maioria e em minuta, com quatro votos a favor e três 

abstenções dos Senhores Vereadores da Coligação “É Tempo de Mudar - 

PPD/PSD.CDS-PP”, aprovar a revisão de preços definitiva, a favor do dono da 

obra, no valor de quinhentos e vinte e seis euros e sessenta e seis cêntimos 

(526,66€), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como a conta final da 



empreitada no valor total de duzentos e quarenta e quatro mil quinhentos e 

treze euros e cinquenta e quatro cêntimos (244.513,54€) para a obra de 

beneficiação da estrada municipal 506 (Cruzamento de Fresulfe-Soeira). 

Deliberado, por maioria e em minuta, com quatro votos a favor e três 

abstenções dos Senhores Vereadores da Coligação “É Tempo de Mudar - 

PPD/PSD.CDS-PP”, concordar com o parecer jurídico e autorizar a abertura do 

procedimento por ajuste direto, nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 24.º, 

do Código dos Contratos Públicos, para a eventual realização da empreitada 

de construção do Interface dos Transportes. 

Deliberado, por maioria e em minuta, com quatro votos a favor e três 

abstenções dos Senhores Vereadores da Coligação “É Tempo de Mudar - 

PPD/PSD.CDS-PP”, concordar com o parecer jurídico e autorizar a abertura do 

procedimento por ajuste direto, nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 24.º, 

do Código dos Contratos Públicos, para a eventual realização da empreitada 

de Requalificação de Espaço Público envolvente ao Interface dos Transportes. 

Deliberado por unanimidade e em minuta, concordar com o parecer favorável e 

autorizar a emissão de nova certidão com a área de mil trezentos e quarenta e 

quatro metros quadrados (1.344,00m2), a destacar do prédio rústico sito no 

lugar de “Costa”, inscrito na respetiva matriz predial sob o art.º 1395, pela 

União de Freguesias de Sobreiró de Baixo e Alvaredos. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, nos termos da alínea ss), do n.º 1, 

do art.º 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, aprovar as 

denominações das ruas e praças constantes das referidas listagens, para as 

aldeias de Vilar de Peregrinos e Cidões, e informar a Junta de Freguesia para 

os efeitos constantes da alínea dd), do n.º 1, do art.º 16.º, do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, nos termos da alínea j) do n.º 1, do 

Artigo 25º, conjugada com a alínea hh), do n.º 1, do Artigo 33º, ambos do 

anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir um apoio à Junta de 

Freguesia de Rebordelo, do montante de quatrocentos euros (400,00€) 

mensais, com efeitos ao início do mês de Outubro e destinado ao pagamento 

dos transportes, dos alunos do 1.º Ciclo e Jardim de Infância de Rebordelo 



Deliberado, por unanimidade e em minuta, nos termos da alínea j) do n.º 1, do 

Artigo 23º, conjugada com a alínea o) do n.º 1, do Artigo 33.º, ambos do Anexo 

I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir um apoio financeiro no valor de 

2.780,00€ + IVA destinado a comparticipar as despesas com a aquisição e 

colocação das placas de toponímia na Freguesia de Vilar de Peregrinos. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo entre a Câmara Municipal de 

Vinhais e a Associação Montes de Vinhais. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, nos termos da alínea j) do n.º 1, do 

Artigo 23º, conjugada com a alínea o) do n.º 1, do Artigo 33.º, ambos do Anexo 

I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir um apoio financeiro no 

montante de dois mil e novecentos euros (2.900,00€) à Freguesia de Vila Boa 

de Ousilhão. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a referida minuta do 

contrato para o fornecimento de refeições nas escolas do 1º Ciclo e Jardins de 

Infância para o ano letivo 2018/2019. 

Deliberado, por maioria e em minuta, com quatro votos a favor e três 

abstenções, dos Senhores Vereadores da Coligação “É Tempo de Mudar – 

PPD/PSD. CDS/PP”, aprovar, o Orçamento Municipal para o ano de dois mil e 

dezanove, cujo valor orça, tanto na receita como na despesa, em dezasseis 

milhões oitocentos e setenta e sete mil novecentos e oitenta e seis euros 

(16.877.986,00€), o Plano Plurianual de Investimentos para o quadriénio de 

dois mil e dezanove/ dois mil e vinte e dois, as Normas de Execução 

Orçamental para o ano de dois mil e dezanove, bem como os Mapas de 

Pessoal, e submetê-los à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da 

alínea c), do n.º 1. do artigo 25º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta aprovar a moção contra o 

encerramento da estação de correios de Vinhais e submetê-la à aprovação da 

Assembleia Municipal. 

Deliberado, por maioria com quatro votos a favor e três abstenções dos 

Senhores Vereadores da Coligação “É Tempo de Mudar” ratificar o despacho 



do Senhor Presidente e aprovar a 11ª Alteração ao Orçamento da Despesa e a 

9.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. 

 


