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 MUNICÍPIO DE VINHAIS 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

DATA: 2022/10/17                                                                                     ATA N.º 19/2022 

      

 

  

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

 

 

 

 Martinho Magno Martins, que presidiu; ---------------------------------------------------- 

 Artur Jorge Pereira dos Santos Marques; --------------------------------------------------- 

 Margarida Garcia dos Santos Patrício; ------------------------------------------------------ 

 Luís Miguel Pires Gomes. -------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ausentes – Senhor Presidente da Câmara Municipal Luís dos Santos Fernandes, faltou por 

motivo de serviço. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

 

 

Hora de abertura: Quinze horas e vinte minutos.--------------------------------------------------- 

 

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

 

 

Secretariou: Ana Maria Martins Rodrigues, assistente técnica do Gabinete de Apoio aos 

Órgãos Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Encontrava-se também presente a Jurista da Câmara Municipal Patrícia Joana Martins 

Canteiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1 – Período de Antes da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------- 

 

 

ORDEM DO DIA  

 

2 – Ata 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 – Requalificação e Modernização da EBS D. Afonso III de Vinhais – Prorrogação 

de  Prazo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.2 – Beneficiação da Escola Básica de Rebordelo – Aprovação do Plano de Segurança 

e Saúde em Fase de Obra.----------------------------------------------------------------------------- 

      

7 - Aquisição    de     Serviços    de  Exploração,   Manutenção  e Conservação dos 

Sistemas de Tratamento de Águas, Águas Residuais, Leitura e Cobrança de 

Contadores de Água no Concelho de Vinhais – Aprovação da Minuta do Contrato. --- 

 

8 – XVII Ruralcastanea – Festa da Castanha – Concursos. ---------------------------------- 

 

9 – Apoios: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.1 – Javalis do Asfalto – Participação no Campeonato Nacional de Todo o Terreno. -- 

 

10 – Transportes Escolares – Adjudicação de Circuitos – Ratificar. ----------------------- 
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1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------- 

Sem intervenções. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 

 

2 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. ------------------------------------------------------------ 

A ata da reunião anterior, previamente enviada por email aos Senhores Vereadores, 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 direta, cuja relação foi previamente enviada aos Senhores Vereadores, 

e que fica arquivada na pasta respetiva. -------------------------------------------------------------- 

 

 

4 – ASSUNTOS DEFERIDOS NO USO DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS. -------- 

Foi presente a relação dos assuntos deferidos no uso de competências delegadas, que a seguir 

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

 

- Aprovação do projeto de arquitetura para construção de um edifício de habitação, na 

povoação de Sobreiró de Cima em nome de Tiago André Pires da Cruz Morais; -------------- 

- Aprovação do projeto de arquitetura para legalização de um edifício de habitação, na 

povoação de Vila Boa de Ousilhão em nome de Paulo Vítor Cavaleiro Rodrigues; ----------- 

- Licenciamento e aprovação de todos os projetos para construção de um edifício de 

habitação, na povoação de Rebordelo em nome de António Manuel Alves Pires; ------------- 

- Licenciamento e aprovação de todos os projetos para construção de um edifício de 

habitação, na povoação de Espinhoso em nome de Joaquim Manuel Silva Graça; ------------ 

- Licenciamento e aprovação de todos os projetos para construção de uma piscina associada 

a edifício de habitação existente, no lugar denominado de “Alminhas” – Bairro do Carvalhal, 

em Vinhais em nome de André Cláudio Madureira Martins; ------------------------------------ 
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- Aprovação do projeto de arquitetura para construção de um edifício de habitação, na 

povoação de Cidões em nome de Jorge dos Santos Vaz. ------------------------------------------ 

 

 

 

5 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA. ----------------------------------------------------- 

Foi tomado conhecimento do resumo diário de tesouraria, datado do dia treze do mês de 

outubro, do ano de dois mil e vinte e dois, que regista os seguintes saldos:--------------------- 

Em dotações Orçamentais ................................................................................2.377.540,43 € 

Em dotações Não Orçamentais ...........................................................................655.608,75 € 

 

 

 

6 – OBRAS PÚBLICAS: ------------------------------------------------------------------------------ 

6.1 – REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EBS D. AFONSO III DE 

VINHAIS – PRORROGAÇÃO DE  PRAZO.---------------------------------------------------- 

Foi presente um ofício subscrito pelo adjudicatário da empreitada “Requalificação e 

Modernização da EBS D. Afonso III de Vinhais“ onde solicita prorrogação de prazo de 

execução, para conclusão da obra, até ao dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e 

dois, devido à pandemia que atravessou o País, e pelo atraso e interrupção do fornecimento 

de materiais e equipamentos essenciais à execução da empreitada. ------------------------------ 

 

O referido ofício vinha acompanhado de parecer favorável emitido pela fiscalização da 

empreitada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Após análise e discussão do pedido em causa, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, 

autorizar a prorrogação do prazo de execução, da referida empreitada, até ao dia trinta de 

dezembro de dois mil e vinte e dois, sem encargos para o Município de Vinhais. ------------- 
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6.2 – BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE REBORDELO – APROVAÇÃO 

DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM FASE DE OBRA.--------------------------- 

Foi presente o Plano de Segurança e Saúde em Fase de Obra, referente à empreitada de 

“Beneficiação da Escola Básica de Rebordelo” o qual vinha acompanhado de um parecer 

subscrito pelo Técnico Superior de Higiene e Segurança no Trabalho, Marco Bruno Correia 

Borges, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------- 

 

“Após a análise do plano de segurança e saúde em obra, elaborado pela empresa “António 

Manuel Gil, Unipessoal  Ldª ” relativo à empreitada “BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA 

BÁSICA DE REBORDELO”, a realizar em Rebordelo - Vinhais, propõe-se o mesmo para 

aprovação, visto que o mesmo se encontra elaborado em conformidade com o decreto-lei 

273/2003 de 29 de outubro.----------------------------------------------------------------------------- 

- Mais se informa que a Entidade Executante deverá organizar e disponibilizar em estaleiro 

o PSS após aprovação do mesmo.” ------------------------------------------------------------------- 

 

Após análise e discussão, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar os referidos 

documentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7 - AQUISIÇÃO    DE     SERVIÇOS    DE  EXPLORAÇÃO,   MANUTENÇÃO  E 

CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS, ÁGUAS 

RESIDUAIS, LEITURA E COBRANÇA DE CONTADORES DE ÁGUA NO 

CONCELHO DE VINHAIS – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. ------- 

Foi presente para aprovação, nos termos do n.º 1, do art.º 98.º do Código dos Contratos 

Públicos, a minuta do contrato a celebrar entre a Câmara Municipal de Vinhais e a empresa 

Be Water, S.A., para a prestação de serviços “Exploração,  Manutenção  e Conservação dos 

Sistemas de Tratamento de Águas, Águas Residuais, Leitura e Cobrança de Contadores de 

Água no Concelho de Vinhais”. ----------------------------------------------------------------------- 

 

Após a sua análise, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a minuta do 

contrato em causa. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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8 – XVII RURALCASTANEA – FESTA DA CASTANHA – CONCURSOS. ------------ 

Presente à Câmara Municipal uma informação prestada pela assistente técnica do Setor de 

Cultura e Turismo, Lígia Margarida Russel Coelho, cujo teor é o seguinte: -------------------- 

  

“Durante a XVII RuralCastanea-Festa da Castanha, a organização programou três concursos: 

Concurso da Castanha; Concurso da Doçaria com Castanha; Concurso Concelhio de mel. 

Todos eles têm como objetivo promover e divulgar os produtos em questão, assim como 

apoiar monetariamente os seus produtores. ---------------------------------------------------------- 

Será efetuada, também, uma Exposição das raças Autóctones (Porco Bísaro; Vaca 

Mirandesa; Churra Galega Bragançana Branca/Preta; Cabra Preta de Montesinho e Burro 

Mirandês), com o propósito de dar a conhecer e divulgar estas raças Autóctones, identitárias 

do Concelho de Vinhais e do qual fazem o seu habitat. -------------------------------------------- 

Para tal, torna-se necessário despender dos montantes abaixo descritos: ------------------------ 

 

Concurso da Castanha ------------------------------------------------------------------------------ - 

 

- Variedade longal                                     - Variedade Judia----------------------------------- 

1.º Classificado – 80,00 €                            1.º Classificado – 70,00 € -------------------------- 

2.º Classificado – 50,00                                2.º Classificado – 40,00 € ------------------------- 

3.º Classificado – 30,00 €                             3.º Classificado – 30,00 € ------------------------- 

 

- Variedade Boaventura ------------------------------------------------------------------------------ 

1.º Classificado – 75,00 € ------------------------------------------------------------------------------ 

2.º Classificado – 45,00 € ------------------------------------------------------------------------------ 

3.º Classificado – 30,00 €------------------------------------------------------------------------------- 

 

Concurso da Doçaria com Castanha---------------------------------------------------------------  

 

Categoria 1                                                                             Categoria 3 --------------------- 

1.º Classificado – 75,00 €                                                       1.º Classificado – 75,00 €-------

2.º Classificado – 50,00 €                                                       2.º Classificado – 50,00 €-------

3.º Classificado – 25,00 €                                                       3.º Classificado – 25,00 €------- 
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Categoria 2                                                                             Categoria 4 --------------------- 

1.º Classificado – 75,00 €                                                       1.º Classificado – 75,00 €-------

2.º Classificado – 50,00 €                                                       2.º Classificado – 50,00 €-------

3.º Classificado – 25,00 €                                                       3.º Classificado – 25,00 €------- 

 

Concurso Concelhio do mel -------------------------------------------------------------------------- 

1.º Classificado – 100,00 € ---------------------------------------------------------------------------- 

2.º Classificado – 75,00 €------------------------------------------------------------------------------ 

3.º Classificado – 50,00 €------------------------------------------------------------------------------- 

Menção Honrosa – 50,00 €----------------------------------------------------------------------------- 

 

Exposição das Raças Autóctones ------------------------------------------------------------------- 

Prémio de participação – 700,00 € (distribuído pelos criadores que participarem). ----------- 

 

Chegas de Touros -------------------------------------------------------------------------------------- 

Prémio de participação – 3.000,00 € (distribuído pelos criadores que participarem).” -------- 

 

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

a atribuição dos prémios constantes da mesma, ficando os mesmos sob a responsabilidade 

do Senhor Vereador Artur Jorge Pereira dos Santos Marques. ----------------------------------- 

 

 

 

9 – APOIOS: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.1 – JAVALIS DO ASFALTO – PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO NACIONAL 

DE TODO O TERRENO. ---------------------------------------------------------------------------- 

Presente à Câmara Municipal um ofício subscrito pela Associação Javalis do Asfalto, onde 

solicita um apoio financeiro no valor de cinco mil euros (5.000,00 €) para custear as despesas 

com a participação do piloto Luís Fernandes no Campeonato Nacional de Todo o Terreno e 

no Campeonato Europeu de Bajas. ------------------------------------------------------------------- 
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Acompanhava o referido pedido uma informação subscrita pelo Dirigente Intermédio de 4.º 

grau do Serviço de Desporto, Juventude e Associativismo, Hélder Magno da Conceição 

Rodrigues Fontes, cujo teor é o seguinte: ------------------------------------------------------------ 

 

“Para  os  devidos  efeitos  levo  à  consideração  de  V.  Exª  o  pedido  de  apoio  económico,  

solicitado pela Associação  Javalis  do  Asfalto,  referente  à  participação  do  piloto  Luís  

Fernandes  no  campeonato Nacional de Todo o Terreno e no campeonato Europeu de Bajas. 

Mais informo que o referido piloto, na época passada, foi vice-campeão Nacional e tendo, 

também, vencido a prova mais mediática e importante em Portugal e na Europa, a Baja de 

Portalegre. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uma vez que este tipo de provas  tem  muita  visibilidade  dos  meios  de  comunicação  

social, proponho que continuemos a apoiar o piloto e a associação. ----------------------------- 

Tendo em conta a disponibilidade financeira do município entendo, salvo melhor opinião, 

que seja atribuído o apoio financeiro no valor de 2.500,00€.” ------------------------------------ 

 

Solicitou a palavra a Senhora Vereadora Margarida Garcia dos Santos Patrício para referir 

que se deviam unir esforços para trazer esses projetos e outros deste âmbito para Vinhais, 

uma vez, que estão integrados representantes do nosso Concelho. ------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Artur Jorge Pereira dos Santos Marques respondeu que existiam provas 

que não era possível devido à logística exigida, designadamente o Campeonato de Tiro aos 

Pratos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Após análise e discussão, foi deliberado por unanimidade e em minuta, atribuir um apoio 

financeiro no valor de dois mil e quinhentos euros (2.500,00 €), 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, na sua atual redação. --- 

 

 

 

10 – TRANSPORTES ESCOLARES – ADJUDICAÇÃO DE CIRCUITOS – 

RATIFICAR. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente uma informação do Técnico Superior da Unidade de Educação, Desporto, 
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Cultura e Turismo, Hugo Miguel Nunes Rodrigues do seguinte teor: --------------------------- 

“No seguimento do Procedimento efetuado para eventual adjudicação dos circuitos que 

ficaram desertos, aquando do Concurso Público levado a efeito no âmbito dos Transportes 

Escolares, informo Vª. Exª. que foram apresentadas as seguintes propostas: ------------------- 

 

 

Nome dos concorrentes Circuitos Preços 

Taxis Magalhães & Magalhães 7 – Brito de Baixo – Vilar de 

Peregrinos – Cruzamento E. N. 

3.590,40 € 

20,40 €/dia 

20 – Agrochão – Cruz. V. 

Abelheira – Vilar de 

Peregrinos – Ermida – 

Godalho – Vinhais. 

10,310,16 €/ano 

57,12 €/dia 

7,14 €/4.ªs Feiras 

Junta de Freguesia de 

Rebordelo 

19 – Vale das Fontes - 

Rebordelo 

4.400,00 €/ano 

Filipe Fortunato 22 – Soutilha – Ervedosa – 

Soutilha - Ervedosa 

7.040,00 €/ano 

 

Em virtude de serem os únicos concorrentes, propõe-se a adjudicação à Empresa Táxis 

Magalhães & Magalhães, à Junta de Freguesia de Rebordelo e Filipe Fortunato, 

respetivamente, conforme a tabela abaixo mencionada: ------------------------------------------- 

 

Nome dos concorrentes Circuitos Preços 

Taxis Magalhães & Magalhães 7 – Brito de Baixo – Vilar de 

Peregrinos – Cruzamento E. N. 

3.590,40 €/ano 

20,40 €/dia 

20 – Agrochão – Cruz. V. 

Abelheira – Vilar de Peregrinos – 

Ermida – Godalho – Vinhais. 

10.310,16 €/ano 

57.12 €/dia 

7,14 €/4.ªs Feiras 

Junta de Freguesia de 

Rebordelo 

19 – Vale das Fontes - Rebordelo 4.400,00 €/ano 

Filipe Fortunato 22 – Soutilha – Ervedosa – 

Soutilha - Ervedosa 

7.040,00 €/ano 
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Uma vez que a Câmara Municipal em reunião datada de dezasseis de setembro do corrente 

ano, tinha autorizado o Senhor Presidente da Câmara Municipal a efetuar as adjudicações 

dos circuitos que tinham ficado desertos, no seguimento do procedimento levado a efeito por 

concurso público, foi deliberado, por unanimidade, ratificar as adjudicações constantes da 

informação transcrita. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

E eu, Ana Maria Martins Rodrigues, assistente técnica do Gabinete de Apoio aos Órgãos 

Municipais, a redigi e assino. ------------------------------------------------------------------------- 


