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 MUNICÍPIO DE VINHAIS 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

 

DATA: 2022/12/05                                                                                     ATA N.º 23/2022 

      

 

 

  

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

 

 

 

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

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

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

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

 

Ausentes – Senhor Presidente Luís dos Santos Fernandes, faltou por motivo de serviço. - 

 

Outras Presenças - Patrícia Joana Martins Canteiro, Jurista da Câmara Municipal. ----------- 

 

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

 

 

Hora de abertura: Dez horas e quinze minutos.----------------------------------------------------- 

 

Hora de encerramento: Dez horas e quarenta e cinco minutos.----------------------------------- 

 

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

Órgãos Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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ORDEM DO DIA  

 

1 – Concurso público – 43.ª Feira do Fumeiro: -------------------------------------------------- 

1.1 – Aprovação de abertura de procedimento e respetivas peças. -------------------------- 

2 – 12.ª Alteração  ao   Orçamento  da Despesa e 7.ª Alteração ao Plano Plurianual de   

      Investimentos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 – CONCURSO PÚBLICO – 43.ª FEIRA DO FUMEIRO: --------------------------------- 

1.1 – APROVAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO E RESPETIVAS 

PEÇAS. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente ao Órgão Executivo uma informação subscrita pela assistente técnica do Setor de 

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

 

“A Organização da Feira do Fumeiro está a preparar um programa diversificado para 

assinalar os 43 anos de existência. -------------------------------------------------------------------- 

Uma vez que a Autarquia não dispõe de espaços cobertos e estruturas necessárias para 

acolher a totalidade dos expositores, que pretendem marcar presença na 43.ª Feira do 

Fumeiro de Vinhais, é de todo necessário proceder ao aluguer do seguinte: ------------------- 

 

A)Tenda dos Restaurantes ----------------------------------------------------------------------- 

- Tenda duas águas branca, com 20m x 55m, com a cobertura e laterais brancas, e um dos 

topos transparentes; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Iluminação interior;------------------------------------------------------------------------------------ 

- Forro anti condensação com 20m x 55m; ---------------------------------------------------------- 

- 2 Portas de vidro com 5m, estando cada uma em cada topo da tenda;-------------------------- 

- 2 tendas cónicas 5m x5m, em cristal, para ser colocada nas duas entradas da tenda, para 

funcionarem como antecâmara; ----------------------------------------------------------------------- 

- Estrado de 10m x 55m x 0,20m; --------------------------------------------------------------------- 
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- Estrado de 3,75 x 55m x 0,20m; --------------------------------------------------------------------- 

- Forro drapeado para uma lateral e um topo; ------------------------------------------------------- 

- 5 Stands de Interior 6mx3m (18m2) tipo Tasquinha, com as seguintes características: 

    - Paredes em placas de melamina em faia em ambas as faces, com estrutura em perfil de    

alumínio e respetivos travamentos para a fixação do stand;---------------------------------------       

- Lettering para identificação do expositor; --------------------------------------------------------- 

- Piso revestido com material lavável – Linólio----------------------------------------------------- 

- Parte para entrada e saída de louça; (abertura numa parede de frente - janela) 

    - Instalação elétrica com quadro elétrico trifásico, disjuntor, tomada e barra com 5 focos de     

100wts; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Lava-loiça com monobloco; ------------------------------------------------------------------------- 

- Lava Mãos com pedal; ------------------------------------------------------------------------------- 

- Desinfetante das mãos; ------------------------------------------------------------------------------- 

- Termo acumulador; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Exaustor; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Eletrocutor;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Extintor.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 1 stand de interior 5mx3m (15m2) tipo tasquinha (sem eletrodomésticos);-------------------- 

- Piso revestido com material lavável – Linólio ---------------------------------------------------- 

- Paredes em placas de melamina faia em ambas as faces e estruturas de perfil de alumínio; 

- Barras e prumos de fixação para travamento; ----------------------------------------------------- 

- 6 Aquecedores tipo “Cogumelo “-------------------------------------------------------------------- 

- 2 Canhões de Ar Quente ----------------------------------------------------------------------------- 

- Vinilar os stands com imagens de casas tradicionais em pedra, depois de aprovação das 

imagens por parte da organização -------------------------------------------------------------------- 

- Colocar 5 frontões com 2m x 6m nos 5 stands de interior -------------------------------------- 

- Colocar 1 frontão com 2m x 5m no stand de interior -------------------------------------------- 

 

B) Tenda do Artesanato ------------------------------------------------------------------------------ 

- Tenda duas águas com 30m x 50m x 4m. ---------------------------------------------------------- 

- Estrado com 30m x 50m alcatifado, com 0,20 m-------------------------------------------------- 

- Forro anti condensação com 30m x 50m ----------------------------------------------------------- 



                                                                   
 

 

 

 

 

 Ata n.º 23/2022 de 5 de dezembro  

     

 
4 

- Iluminação interior da tenda;------------------------------------------------------------------------- 

- 1 Portas de vidro de 5m para entrada; -------------------------------------------------------------- 

- 1 Plataforma de 2,5m para a zona de entrada; ----------------------------------------------------- 

- 83 Stands com 3m x 3m, com as seguintes características: -------------------------------------- 

- Paredes em placas de melamina faia em ambas as faces e estrutura em perfil de alumínio,    

com barras e prumos de fixação para travamento; -------------------------------------------------- 

- Instalação elétrica composta por quadro diferencial monofásico, disjuntores de proteção,   

tomada e barra de focos de 100 wts; ------------------------------------------------------------------ 

- Lettering para identificação do expositor; ---------------------------------------------------------  

- 83 Balcões de 2m; ------------------------------------------------------------------------------------ 

- 4 Canhões de ar quente; ------------------------------------------------------------------------------ 

- 1 tenda cónica com 5m x 5m x 2,50m para colocar na entrada junto à porta de vidro; ------ 

- Estrado com 5m x 5m com relva artificial, para o interior da tenda cónica 5m x 5m; ------- 

 

C)Tenda Gourmet ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Tenda duas águas com 20m x 30m com lonas brancas na cobertura e laterais; -------------- 

- Estrado com alcatifa com 20m x 30m; ------------------------------------------------------------- 

- 6 Candelabros; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- 1 Porta de Vidro; -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Forro drapeado para cobertura e laterais;----------------------------------------------------------- 

- Iluminação interior; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- 2 Tendas cónicas com 5m x 5m para a zona de entrada, com ligação ente elas e com estrado  

alcatifado; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Iluminação interior;------------------------------------------------------------------------------------ 

- 32 Balcões Rústicos, com a cobertura em colmo e com as seguintes características: ------- 

- Placas laminadas de faia;------------------------------------------------------------------------------ 

- Estrutura em madeira;--------------------------------------------------------------------------------- 

- Cobertura em colmo; --------------------------------------------------------------------------------- 

- Instalação elétrica (1 quadro e uma barra de iluminação); --------------------------------------- 

- 4 bancas lava loiça com depósitos de água autónomos; ------------------------------------------ 

- Placa em madeira com lettring de identificação; -------------------------------------------------- 

- 32 Bancos de pé alto (iguais aos bancos dos balcões nos bares); ------------------------------- 
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- 20 Stands com 3m x 3m com as seguintes características: -------------------------------------- 

- Paredes em placas brancas melamina em ambas as faces e estrutura em perfil de alumínio, 

com barras e prumos de fixação para travamento; -------------------------------------------------- 

- Instalação elétrica composta por quadro diferencial monofásico, disjuntores de proteção, 

tomada e barra de focos de 100 wts; ------------------------------------------------------------------ 

- Lettering para identificação do expositor; --------------------------------------------------------- 

- 20 Balcões de 2m; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rampa de acesso para a entrada com relva artificial; -------------------------------------------- 

- 2 Canhões de ar quente; ------------------------------------------------------------------------------ 

Na entrada do pavilhão Gourmet irá ser construída uma sala de estar, de modo a que as 

pessoas tenham ali um lugar para descansar e poderem fazer alguma troca de contactos. ---- 

Para tal, é necessário alugar:--------------------------------------------------------------------------- 

4 sofás de 2 lugares; ------------------------------------------------------------------------------------ 

6 poltronas individuais; -------------------------------------------------------------------------------- 

4 mesas quadradas;-------------------------------------------------------------------------------------- 

2 mesas retangulares; ---------------------------------------------------------------------------------- 

2 cinzeiros de pé alto; ---------------------------------------------------------------------------------- 

2 candeeiros de pé alto com abajur.------------------------------------------------------------------- 

 

D) Tenda de Espetáculos: ---------------------------------------------------------------------------- 

- Tenda de duas águas com 15m x 55m x 6m (na parte mais baixa; 8,7m na parte central) 

com a cobertura e laterais brancas; ------------------------------------------------------------------- 

- Iluminação interior da tenda; ------------------------------------------------------------------------ 

- Foro anti condensação na parte superior do palco, com 20m x 15m; -------------------------- 

- Estrado com 15m x 10m, com saia preta na frente e laterais. Escada de acesso com 

corrimão; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Colocação de 5 stand 3mx3m, com estrado e com balcão de 2m; ------------------------------ 

- Paredes em placas de melamina faia em ambas as faces e estrutura em perfil de alumínio,   

com barras e prumos de fixação para travamento; -------------------------------------------------- 

- Instalação elétrica composta por quadro diferencial monofásico, disjuntores de proteção, 

tomada e barra de focos de 100 wts; ----------------------------------------------------------------- 

- Lettering para identificação do expositor; --------------------------------------------------------- 
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E) Pavilhão do Fumeiro: ----------------------------------------------------------------------------- 

- 1 estrado com 3,75m x 3,75m com 0,40m revestido a linóleo e com degrau de acesso ----- 

- 1 estrado com 4,25m x 3,75m com 0,40m revestido a alcatifa   vermelha   com  degrau de  

Acesso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

É também necessário disponibilizar o sistema de som e de luzes para a atuação de bandas 

locais, da responsabilidade do município. ----------------------------------------------------------- 

Além do referido, e atendendo à enorme área que ocupa a Feira do Fumeiro, deverão ser 

instalados ecrãs leds nos diversos pavilhões, com respetivo som, que terá de ser distribuído 

pelos mesmos, de forma a toda a gente poder assistir em direto ao que vai acontecendo nos 

diversos pontos, nomeadamente: --------------------------------------------------------------------- 

Fóruns; Cerimónia Oficial de Inauguração; Jornadas Técnicas; Concurso Nacional de Suínos 

de Raça Bísara; Demonstrações Culinárias; Concurso do Melhor Salpicão; Chegas de Touros 

de Raça Mirandesa; Cerimónia de Entrega de Prémios; Espetáculo Piromusical; Festival 

Folclórico, Concertos, etc…--------------------------------------------------------------------------- 

Nos restantes momentos, terá de passar a programação do certame, assim com várias 

imagens e vídeos de acontecimentos já passados, bem como informação promocional do 

concelho de Vinhais.------------------------------------------------------------------------------------ 

Assim é necessário instalar:---------------------------------------------------------------------------- 

Pavilhão do Fumeiro----------------------------------------------------------------------------------- 

2 ecrã led 3mx2m com 3mm pixel máximo e 1 ecrã plasma 55’’ com suporte de chão------- 

Pavilhão Gourmet-------------------------------------------------------------------------------------- 

1 ecrã led 3mx2m com 3mm pixel máximo---------------------------------------------------------- 

Pavilhão das Tasquinhas------------------------------------------------------------------------------ 

2 ecrã led 3mx2m com 3mm pixel máximo--------------------------------------------------------- 

Pavilhão do Artesanato/Empresas e Instituições------------------------------------------------ 

2 ecrã led 3mx2m com 3mm pixel máximo---------------------------------------------------------- 

 

A distribuição de sinal entre a regi e os ecrãs terá de ser feito através de 400m de fibra ótica. 

É também necessário:------------------------------------------------------------------------------------ 

Elaborar um filme promocional do evento;----------------------------------------------------------- 

Elaborar um filme com os melhores momentos do certame, dia a dia;--------------------------- 
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Transmissão streaming do evento para as redes sociais;-------------------------------------------- 

Making of do certame;---------------------------------------------------------------------------------- 

8 operadores de câmara com régie de realização, com realizador e assiste de realização.----- 

Sistema de som em linha distribuídos pelos pavilhões (pavilhão do fumeiro; pavilhão 

gourmet; pavilhão das tasquinhas; pavilhão do artesanato/empresas e instituições.------------ 

Tendo como referência os valores pagos relativamente à logística da Feira do Fumeiro de 

2020, e aplicando os valores da inflação, prevê-se que o valor base do procedimento seja 

180.000,00€ + IVA.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao supra exposto submete-se para aprovação o respetivo procedimento, na modalidade 

de concurso público bem como as respetivas peças (Caderno de Encargos e Programa de 

Concurso).” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Após discussão do assunto, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar o caderno 

de encargos e programa de concurso, bem como a abertura de concurso público para a 

realização do evento em causa. ------------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade e em minuta, designar para júri de acompanhamento 

do procedimento, os membros: ------------------------------------------------------------------------ 

 

Vogais efetivos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aurinda de Fátima Nunes Santos Morais, dirigente intermédia de 3.º grau da Unidade 

Educação, Desporto, Cultura e Turismo, que preside; ---------------------------------------------

- Ana Filipa Gomes Brites Beato, técnica superior e ----------------------------------------------- 

- Hugo Miguel Nunes Rodrigues, técnico superior. ------------------------------------------------ 

 

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

- Vítor Jorge Ferreira Morais, assistente técnico. ---------------------------------------------------  

- Ângela Lúcia da Cruz Pires, assistente técnica. --------------------------------------------------- 

 

Se seguida a Senhora Vereadora Margarida Garcia dos Santos Patrício ditou para a ata uma 

declaração de voto do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------ 
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“Tendo em conta o preço e a necessidade das estruturas reconhecemos a urgência na 

construção de um pavilhão que viesse a evitar que fosse gasto este dinheiro em tendas, uma 

vez que tanto na Feira do Fumeiro, como na Feira da Castanha e no evento do Mil Diabos à 

Solta é necessário recorrer ao aluguer dessas estruturas, por isso seria melhor gastar esse 

dinheiro numa estrutura fixa. -------------------------------------------------------------------------- 

Deviam logo que houvesse oportunidade pensar numa solução para suprimir estes custos.” 

 

 

De seguida o Senhor Vereador Artur Jorge Pereira dos Santos Marques reconhece a 

necessidade da construção de um gimnosdesportivo, porém face ao valor que acarretaria para 

o Município, aguarda-se a abertura de candidaturas. Contudo, o respetivo projeto já se 

encontra em elaboração. -------------------------------------------------------------------------------- 

Disse ainda que apesar da necessidade de um outro Pavilhão a sua construção não iria 

colmatar as lacunas existentes, dado que para a realização das Feiras do Fumeiro e da 

Castanha são sempre necessárias várias tendas. ----------------------------------------------------- 

Mais disse que no evento Mil Diabos à Solta nunca foi pago o aluguer de qualquer tenda, 

tendo sido sempre utilizada a que é colocada na Feira do Fumeiro. ----------------------------- 

 

  

2 - 12.ª ALTERAÇÃO  AO   ORÇAMENTO  DA DESPESA E 7.ª ALTERAÇÃO AO 

PLANO PLURIANUAL DE  INVESTIMENTOS. --------------------------------------------- 

Nos termos da alínea d), do n.º 1, do Artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, foi deliberado, por maioria e em minuta, com dois votos a favor e duas abstenções 

dos Senhores Vereadores da Coligação VOLTAR A ACREDITAR PPD/PSD.CDS-PP, 

aprovar a 12.ª Alteração ao Orçamento da Despesa e a 7.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos no valor de dois mil e quinhentos euros (2.500,00 €).----------------------------- 

 

 

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

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


