
 
 

ACTA N.º 4/2000 
 
 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vinhais, realizada no dia vinte e um de 

Fevereiro de dois mil.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Presidente – José Carlos Taveira, engenheiro técnico electrotécnico. 

 

 

Vereadores presentes: 

 

• José Manuel Rodrigues, funcionário administrativo aposentado; 

 

• José Paulino Castanheira, professor; 

 

• Rui Pires Fernandes dos Reis, professor; 

 

• Florêncio de Jesus Frias Vieira, professor; 

 

• Amilcar António de Sá, técnico adjunto de BAD. 

 

Vereadores Ausentes - Américo Jaime Afonso Pereira, advogado. 

 

Local da reunião: Salão Nobre dos Paços do Município. 

 

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

 

Hora de encerramento: Dezassete horas.  

 

Secretariou: Fernando Joaquim Martins, técnico superior (administração autárquica) de 2.ª 

classe. 
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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 – Aquisição de bens e serviços para o ano dois mil 

6.1 – Prestação de serviços com retroescavadora – abertura de propostas 

6.2 – Prestação de serviços com camiões – abertura de propostas 

6.3 – Fornecimento de materiais eléctricos – adjudicação 

6.4 – Aquisição de tampas de saneamento – análise de propostas 

6.5 – Aquisição de contadores – análise de propostas 

 

7 – Obras Públicas 

7.1 – Arruamentos em Paçó – Abertura de propostas 

7.2 – Ampliação do cemitério de Vila Boa – aprovação do programa de concurso,  

         caderno de encargos e projecto 

 

8 – Obras Particulares 

8.1 – Pedido de certidão – Destaque de parcela – Rodrigo do Nascimento – Soutilha 

 

9 – Auxílios escolares 

 

10 – Transportes escolares 
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11 – Transferência de verbas 

11.1 – Junta de Freguesia de Travanca 

11.2 – Junta de Freguesia de Vale das Fontes e Moimenta 

 

12 – Aquisição de livros 

 

13 – Aprovação de candidaturas ao programa SOLARH 

 

14 – Pedido de subsídio 

14.1 – Associação de Estudantes da Escola Secundária de Vinhais 

 

15 – Complexo das piscinas cobertas e campos de jogos – aprovação da tabela de  

         taxas 

 

16 – 1.ª Alteração ao Orçamento e Plano de Actividades – Ratificar 

 

17 – 2.ª Alteração ao Orçamento  

 

 

1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente perguntou se os presentes gostariam de discutir algum assunto antes 

da ordem do dia. O Senhor Vereador Amilcar Sá pediu a palavra para saber se o Município 

é responsável por algum acidente que ocorra na estrada entre Cidões e Vilar de Peregrinos, 

dadas as  precárias condições de segurança que a mesma estrada oferece. 

O Senhor Presidente esclareceu que o problema está em análise pelo Gabinete de Apoio 

Técnico da Terra Fria Transmontana, pelo que se prevê uma breve resolução do mesmo. 

 

 

2 – ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

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

foi aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor Presidente, por não ter estado 

presente na reunião respectiva. 
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3 – EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS  

Foi tomado conhecimento da situação das obras municipais em  curso,  quer por 

adjudicação, quer por administração directa, cuja relação foi previamente enviada aos 

Senhores Vereadores, e que a seguir se transcreve: 

 

 

 

DESIGNAÇÃO DA OBRA VALOR SITUAÇÃO 

REDE VIÁRIA E URBANIZAÇÃO 

OBRAS EMPREITADAS 

Beneficiação da rede viária do Concelho 50 840 998$00 Em execução 

Construção do C.M. entre Mofreita e Moimenta - 1.ª 

fase 

 
Em execução 

Construção de passeios na Vila - 2.ª fase  Em execução 

Construção do Pontão sobre o Rio Mente entre as 

povoações  de Vilar Seco e o lugar da Quinta 

 
Em execução 

Construção de um pontão entre Agrochão e Murçós  Em execução 

Construção do pontão entre Soeira e Castrelos  Em execução 

Arruamentos no Pinheiro Novo  Em execução 

Arruamentos em Ervedosa 17 875 242$00 Em execução 

Arruamentos em Vilar de Lomba  Em execução 

Arruamentos em Edrosa  Em execução 

Arruamentos em Ousilhão  Em execução 

Arruamentos em Candedo  Em execução 

Arruamentos em Edral  Em execução 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

Reparação e conservação da rede viária do concelho  Em execução 

Construção dos passeios em Rebordelo  Em execução 

Arruamentos em Vale das Fontes  Em execução 

Arruamentos em Rebordelo  Em execução 

Construção de infra-estruturas florestais  Em execução 
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CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES   

OBRAS EMPREITADAS   

Montagem do equipamento e fornecimento de gás para 

o Tanque PE 2000 

 
Em execução 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

Conservação da rede de água na Vila  Em execução 

Beneficiação da rede de água em Nunes  Em execução 

Remodelação da conduta de água em Alvaredos  Em execução 

Construção de infra-estruturas na zona industrial para 

implantação do Matadouro 

 
Em execução 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DAS FREGUESIAS 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

Construção da sede da Junta de Freguesia de Vilar de 

Lomba 

 
Em execução 

ENSINO BÁSICO 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

Reparação da Escola da Moimenta  Em execução 

Reparação da Escola de Rebordelo  Em execução 

HIGIENE PÚBLICA 

OBRAS EMPREITADAS 

Ampliação do cemitério de Celas  Em execução 

 

 

 

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 de construção de um armazém, na povoação de 

Rio de Fornos, em nome de Vasco da Gama Ferreira; 

 Deferimento do pedido de viabilidade de construção de um armazém agrícola, no lugar 

de Portela dos Frades em Vinhais, em nome de José António dos Reis Silva; 
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 Aprovação dos projectos de especialidade e licenciamento da obra relativa à 

recuperação e reabilitação de uma moradia, Dentro da Vila, em Vinhais, em nome de 

Rui Fernando Rodrigues; 

 Aprovação dos projectos de especialidade e licenciamento da obra relativa à construção 

de um edifício, no Bairro do Carvalhal, em Vinhais, em nome de José Clemente do 

Céu; 

 Aprovação dos projectos de especialidade e licenciamento da obra relativa à construção 

de um armazém destinado a serralharia na Zona Industrial em Vinhais, em nome de 

Manuel António Fernandes Ferreira; 

 Aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento da obra relativa à construção de 

um armazém, na povoação de Rio de Fornos, em nome de Vasco da Gama Ferreira. 

 

 

5 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

Sendo que no último dia útil, dezoito de Fevereiro, os serviços municipais foram afectados 

pela greve convocada para esse dia, o último diário de tesouraria é datado de dezassete de 

Fevereiro, pelo que, foi tomado conhecimento deste, que apresenta os seguintes saldos: 

Em Operações Orçamentais...............................69 837 925$00; 

Em Operações de Tesouraria..............................61 191 799$00. 

 

 

6 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O ANO DOIS MIL 

6.1 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADORA – ABERTURA 

DE PROPOSTAS 

Procedeu-se ao acto público de abertura de propostas apresentadas para prestação de 

serviços com retroescavadora para ano dois mil, conforme concurso limitado sem 

apresentação de candidaturas, aberto por ofício/convite datado de vinte e seis de Janeiro de 

dois mil. 

Concorrentes: 

- José Augusto Brás Piçarra; 

- José Luís Silva Castanheira; 

- Luís Manuel Alves; 

- Duarte António Gonçalves; 
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- Domingos J. S. Rodrigues; 

- Maria de Lurdes Santarém; 

- Ezequiel Vitorino Afonso; 

- José António dos Reis Silva; 

- Manuel Alípio dos Reis Silva; 

- Marcelino Santos Fernandes; 

- Vítor José Santarém Nascimento; 

- Orlando Sacramento Matias; 

- Amador e Afonso, Ld.ª; 

- António Manuel Gil; 

- Ana Perpétua Pires Pereira; 

- Construções de Lomba Unipessoal, Ld.ª; 

- Manuel Firmino Carril. 

Após a abertura dos invólucros exteriores das propostas e uma vez separadas as duas 

espécies de invólucros, procedeu-se à abertura daqueles que diziam conter documentos. 

Em sessão privada, procedeu-se à análise dos mesmos, tendo sido deliberado, por 

unanimidade, admitir todos os concorrentes, à excepção de Manuel Alípio dos Reis Silva e 

Amador e Afonso, Ld.ª, que foram admitidos condicionalmente, em virtude de não terem 

apresentado a declaração a que se refere o art.º 33.º do Dec-Lei n.º 197/99 de oito de 

Junho. 

Retomado o acto público, o Senhor Presidente leu a lista dos concorrentes admitidos, e dos 

admitidos condicionalmente, informando do motivo, e do prazo, dois dias, para 

apresentarem os documentos em falta. 

Seguidamente e de conformidade com o n.º 8, do art.º 101.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 

oito de Junho, foi interrompido o acto público, transmitindo  aos concorrentes que o 

mesmo será reaberto, no mesmo local, no próximo dia vinte e quatro, pelas catorze horas e 

trinta minutos. 

 

6.2 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMIÕES – ABERTURA DE 

PROPOSTAS 

Procedeu-se ao acto público de abertura de propostas apresentadas para prestação de 

serviços com camiões para ano dois mil, conforme concurso limitado sem apresentação de 

candidaturas, aberto por ofício/convite datado de vinte e seis de Janeiro de dois mil. 
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Concorrentes: 

- Transportes Antero & Filhos, Ld.ª; 

- Adérito do Nascimento Martins; 

- Armindo Santos Fernandes; 

- Norberto Elias Gomes; 

- Transportadora Moderna de Vinhais; 

- Amador & Afonso, Ld.ª; 

- Augusto & Reis , Ld.ª; 

- Maria Otília Gonçalves. 

Após a abertura dos invólucros exteriores das propostas e uma vez separadas as duas 

espécies de invólucros, procedeu-se à abertura daqueles que diziam conter documentos. 

Em sessão privada,  procedeu-se  à análise dos mesmos, tendo sido deliberado, por 

unanimidade, admitir todos os concorrentes, à excepção de Adérito do Nascimento 

Martins, Transportadora Moderna de Vinhais, Amador e Afonso, Ld.ª e Maria Otília 

Gonçalves, que foram admitidos condicionalmente, em virtude de não terem apresentado a 

declaração a que se refere o art.º 33.º do Dec-Lei n.º 197/99 de oito de Junho.   

Retomado o acto público, o Senhor Presidente leu a lista dos concorrentes admitidos, e dos 

admitidos condicionalmente, informando do motivo, e do prazo, dois dias, para 

apresentarem os documentos em falta. 

Seguidamente e de conformidade com o n.º 8, do art.º 101.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 

oito de Junho, foi interrompido o acto público, transmitindo  aos concorrentes que o 

mesmo será reaberto, no mesmo local, no próximo dia vinte e quatro, pelas catorze horas e 

trinta minutos. 

 

 

6.3 – FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS - ADJUDICAÇÃO 

Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária realizada no dia vinte e sete de 

Dezembro de mil novecentos e noventa e nove, e considerando que não houve reclamações 

dos concorrentes preteridos, foi deliberado, por unanimidade adquirir o material em causa, 

de conformidade com a informação prestada por engenheiro electrotécnico António Carlos 

Silva Vilaça, e os electricistas João Manuel Lousada Gestosa e António José Sampaio 

Costa.  
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6.4 – AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE SANEAMENTO – ANÁLISE DE PROPOSTAS 

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo para aquisição de tampas de saneamento, 

para o ano dois mil, que vinha acompanhado de uma informação prestada por engenheiro 

técnico civil, António Alfredo Setas, engenheira técnica civil, Lurdes Odete Pires 

Figueiredo Marques e o fiscal municipal António Morais Alexandre, do seguinte teor: 

 

“Critérios de Adjudicação: 45% Preço (P); 45% Qualidade do bem(Q);10% 
Prazo para fornecimento(t):     C = P + Q + t =100%  

 
 Após consulta das características dos diferentes fornecedores, relativamente ao material 

em questão, somos de parecer que se considere a Qualidade dos mesmos, muito 
semelhante. (45%) – Tendo em linha de conta o preço/qualidade  e considerando a 
opinião formada sobre a qualidade do material, optamos pelas marcas “FUCOLI” , 
“FUSAG” e “VISÃO”.  

 
Nota: Os preços a praticar pelos concorrentes encontram-se descriminados nas 
propostas anexas 

 
 
Concorrentes: 
 
a) Fucoli – Somepal 
b) Multitubos, L.da. 
c) Fusag, SA 
d) Mário Gonçalves, L.da. 

 
 

“FUCOLI” - SOMEPAL 
Concorrentes Materiais Preço Qualidade Prazo Classificação 

 a) Tampas redondas de 
50 cm normais 

6660$00    
a) Tampas redondas de 

50 cm reforçadas 
8250$00    

a) Tampas quadradas 
de 50 cm reforçadas 

6810$00    
a) Tampas quadradas 

de 50 cm normais 
5180$00    

a) Tampas quadradas 
de 50 cm p/ mosaico 

ou cimento 
(reforçadas) 

 
 

7400$00    

a) Tampas redondas de 
60 cm reforçadas. 

13690$00    
 
 

MULTITUBOS, L.da.  
Concorrentes Materiais Preço Qualidade Prazo Classificação 

O b) Tampas redondas de 
50 cm normais 

5600$00    
b) Tampas redondas de 

50 cm reforçadas 
6500$00    

b) Tampas quadradas 
de 50 cm reforçadas 

4700$00    
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b) Tampas quadradas 
de 50 cm normais 

3500$00    
b) Tampas quadradas 

de 50 cm p/ mosaico 
ou cimento 
(reforçadas) 

 
 

7000$00    

b) Tampas redondas de 
60 cm reforçadas. 

9000$00 
45% 

45% 10% 1º 
100% 

 
 
“FUSAG, SA” 

Concorrentes Materiais Preço Qualidade Prazo Classificação 
O c) Tampas redondas de 

50 cm normais 
6480$00    

c) Tampas redondas de 
50 cm reforçadas 

7440$00    
c) Tampas quadradas 

de 50 cm reforçadas 
5600$00    

c) Tampas quadradas 
de 50 cm normais 

4200$00    
c) Tampas quadradas 

de 50 cm p/ mosaico 
ou cimento 
(reforçadas) 

 
 

8640$00    

c) Tampas redondas de 
60 cm reforçadas. 

14880$00    
 
 

“MÁRIO GONÇALVES, L.da”  
Concorrentes Materiais Preço Qualidade Prazo Classificação 

 
d) Tampas redondas de 

50 cm normais 
5220$00  1) -45% 

5400$00  2) 
6050$00  3) 
7310$00  4) 

45% 10% 1º (1) 

100% 

d) Tampas redondas de 
50 cm reforçadas 6470$00  1) 

6200$00  2) - 45% 
6610$00  3) 

11330$00  4) 

45% 10% 1º (2) 

100% 

d) Tampas quadradas 
de 50 cm reforçadas 5340$00  1) 

4670$00  2) 

4270$00  3) -45% 
10115$00  4) 

45% 10% 1º (3) 

100% 

d) Tampas quadradas 
de 50 cm normais 4060$00  1) 

3500$00  2) 
3300$00  3) -45% 

5210$00  4) 

45% 10% 1º (3) 

100% 

d) Tampas quadradas 
de 50 cm p/ mosaico 

ou cimento 
(reforçadas) 

 
 

5800$00  1) 
8160$00  2) 

5110$00  3) - 45% 
15370$00  4) 

45% 10% 1º (3) 

100% 

d) Tampas redondas de 
60 cm reforçadas. 10740$001) -40% 

12400$00  2) 
10880$00  3) 
14165$00  4) 

40% 10% 2º (1) 

90% 

 
  1) Tampas Fabrico Fucoli. 
  2) Tampas Fabrico Fusag. 
  3) Tampas Fabrico Visão. 
  4) Tampas Fabrico Fundição Aboinha.” 
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Deliberado, por unanimidade, concordar com a análise efectuada e submeter a audiência 

prévia dos interessados nos termos do n.º1, do art.º 159.º, do Dec-Lei n.º 197/99, de oito de 

Junho. 

 

 

6.5 – AQUISIÇÃO DE CONTADORES – ANÁLISE DE PROPOSTAS 

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo para aquisição de contadores, para o ano 

dois mil, que vinha acompanhado de uma informação prestada por engenheiro técnico 

civil, António Alfredo Setas, engenheira técnica civil, Lurdes Odete Pires Figueiredo 

Marques e o fiscal municipal António Morais Alexandre, do seguinte teor: 

“Concorrente: 

- Resopre 

Somos de parecer que se adquira o material constante à única firma concorrente. 

Nota: Os preços a praticar pelo concorrente, encontram-se discriminados na proposta 

anexa.” 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a análise efectuada, e adjudicar a aquisição 

de contadores para o ano dois mil, ao único concorrente, Resopre, uma vez que, a decisão 

lhe é favorável, nos termos da alínea b), no n.º 2, do artigo 103.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

 

 

 

7 – OBRAS PÚBLICAS 

7.1 – ARRUAMENTOS EM PAÇÓ – ABERTURA DE PROPOSTAS 

Procedeu-se ao acto público de abertura de propostas apresentadas para a empreitada 

“Arruamentos em Paçó”, conforme consulta prévia efectuada através do ofício convite n.º 

540/169, de nove de Fevereiro corrente, tendo apenas concorrido a firma Construções 

Civis  Cisdouro,   Ld.ª,  pela   importância   de  dezassete  milhões  mil   e   cem escudos 

(17 001 100$00) mais IVA. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, submeter à análise do Gabinete de Apoio 

Técnico da Terra Fria Transmontana. 
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7.2 – AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE VILA BOA – APROVAÇÃO DO 

PROGRAMA DE CONCURSO, CADERNO DE ENCARGOS E PROJECTO 

Pelo Senhor Presidente foi presente o caderno de encargos, programa de concurso e 

projecto, referentes à empreitada de “Ampliação do cemitério de Vila Boa”. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar o caderno de encargos, programa de 

concurso e projecto, bem como, abrir concurso limitado sem publicação de anúncio, para 

realização desta empreitada. 

 

 

8 – OBRAS PARTICULARES 

8.1 – PEDIDO DE CERTIDÃO – DESTAQUE DE PARCELA – RODRIGO DO 

NASCIMENTO – SOUTILHA 

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento subscrito por Rodrigo do 

Nascimento, residente em Espinho, onde solicita certidão em como a parcela de terreno 

com a área de mil novecentos e cinquenta metros quadrados, a destacar  do prédio rústico 

inscrito na matriz predial sob o art.º 1641, pela freguesia de Ervedosa, obedece aos 

condicionalismos previstos no n.º 1, do art.º 5, do Decreto-Lei n.º 448/91, de vinte e nove 

de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de vinte e oito 

de Dezembro, que vinha acompanhada de uma informação, subscrita pelo senhor 

arquitecto Eleutério Silva, do seguinte teor: 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar o seguinte: 

1 – O prédio de onde se pretende fazer o destacamento encontra-se inscrito na matriz 

predial rústica da freguesia de Ervedosa, sob o n.º 1641; 

2 – A parcela a destacar situa-se dentro dos limites do aglomerado urbano; 

3 – Do destaque não resultam mais de duas parcelas, confrontando ambas com o 

arruamento público; 

4 – Para a parcela a destacar foi aprovado o projecto de arquitectura para a construção de 

uma moradia; 

5 – Assim, o destacamento solicitado obedece aos requisitos impostos no n.º1 do art.º 5, do 

Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto 

Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, podendo ser passada a respectiva certidão.” 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação técnica. 
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9 – AUXÍLIOS ESCOLARES 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma informação da técnica superior de acção social, 

deste município, que a seguir se transcreve: 

“Conforme proposta aprovada por unanimidade em reunião de câmara de 22 de Julho de 

1996 e que diz respeito à atribuição dos auxílios económicos para livros e material escolar 

a famílias carenciadas (Decreto-Lei n.º 399 – A/84 de 28 de Dezembro, art.º 14), solicita-se 

a V. Ex.ª o cumprimento da mesma, referente ao ano lectivo de 99/00. O subsídio a atribuir 

é de 5000$00 por aluno, segundo o estipulado na reunião com a Delgada Escolar. Assim, o 

valor total do subsídio a atribuir é de 520 000$00.” 

Considerando que é competência dos municípios o apoio a alunos carenciados e tendo em 

atenção que a deslocação dos encarregados de educação para levantamento da verba 

acarreta despesas de igual vulto, já que o subsídio a atribuir é diminuto, foi deliberado, por 

unanimidade e em minuta, conceder os apoios em causa, através da técnica superior do 

serviço  social do município.  

 

 

 

 10 – TRANSPORTES ESCOLARES 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma informação subscrita pela assistente 

administrativa principal, Maria Adelaide Costa, onde comunica que o adjudicatário do 

circuito n.º 26 – Vale de Armeiro  ao cruzamento da E. N. 103, Senhor Alberto do 

Nascimento Dias, solicitou autorização para efectuar os transportes escolares com a viatura 

marca Peugeot 205, matrícula R0-23-04, às terças e quintas-feiras, por motivos inerentes à 

sua vida profissional. 

Deliberado, por unanimidade, deferir tal pretensão. 

 

 

11 – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS 

11.1 – JUNTA DE FREGUESIA DE TRAVANCA 

Pelo Senhor Presidente foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Travanca, onde 

informa que no âmbito do Projecto de Escolas em Meio Rural, pretendem realizar no dia 

vinte e dois de Fevereiro do corrente, naquela freguesia um dia diferente em conjunto com 
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a comunidade local e com as escolas pertencentes àquele núcleo, ou seja, as escolas de 

Sobreiró de Cima, Sobreiró de Baixo, Seixas, Vilar de Ossos, Penso, Vila Verde e Paçó. 

É objectivo desta iniciativa proporcionar aos alunos um novo espaço de convívio, 

comunicação e enriquecimento cultural,  desenvolver uma maior proximidade e troca de 

culturas entre as comunidades educativas das aldeias do meio rural. 

Com vista à realização deste evento, solicita um apoio financeiro para ajudar a custear 

despesas inerentes a tal encontro.  

Deliberado, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Travanca, a 

importância de cinquenta mil escudos (50 000$00). 

 

 

11.2 – JUNTA DE FREGUESIA DE VALE DAS FONTES E MOIMENTA 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma ofício da técnica superior de sociologia, que a 

seguir se transcreve: 

“De acordo com a deliberação feita em reunião de Câmara no dia 29/11/99, relativamente 

ao fornecimento de refeições às crianças dos estabelecimentos pré-escolares de Vale das 

Fontes e da Moimenta, a Câmara Municipal deverá proceder á transferência da sua 

comparticipação para as Juntas de Freguesia, de forma a efectuarmos os pagamentos 

referentes aos meses de Novembro/99, Dezembro/99 e Janeiro/2000. 

Segundo o que ficou estipulado, o custo total de cada refeição (500$00) deveria ser 

comparticipado pela DREN (220$00), pela Câmara Municipal (180$00) e pela família 

(100$00). No entanto, em virtude de se verificarem inúmeros casos de carência económica, 

muitas famílias não efectuaram o pagamento que lhes competia. Os montantes em falta, 

referentes à comparticipação das famílias, são de 11 700$00 das crianças de Vale das 

Fontes e de 39 000$00 das crianças da Moimenta. Assim, coloco à consideração de V. Ex.ª 

a possibilidade de esses montantes em falta serem pagos pela Câmara Municipal.” 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação transcrita e efectuar as 

transferências referidas. 

 

12 – AQUISIÇÃO DE LIVROS 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta subscrita por Domingos da Costa Gomes, 

residente em Chaves, onde propõe a aquisição de alguns exemplares do seu livro sobre a 

regionalização ao preço unitário de mil e quinhentos escudos. 
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Deliberado, por unanimidade, adquirir dez exemplares ao preço unitário de mil e 

quinhentos escudos (1 500$00). 

 

 

13 – APROVAÇÃO DE CANDIDATURAS AO PROGRAMA SOLARH 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma informação subscrita pela engenheira técnica 

civil,  Lurdes Odete Pires Figueiredo Marques, a qual veio substituir a informação que 

ficou exarada na reunião ordinária realizada no dia treze de Dezembro de mil novecentos e 

noventa e nove, acerca da aprovação de orçamento para candidatura ao programa 

SOLARH de Dulce do Carmo Rodrigues,  do seguinte teor: 

“Esta informação substitui a informação anterior, pelo facto da mesma não ter sido 

suficientemente esclarecedora relativamente ao orçamento proposto pelo empreiteiro. 

Sendo assim, o orçamento apresentado pelo empreiteiro, no valor de 3 202 000$00, 

encontra-se em conformidade com as obras necessárias excedendo, no entanto, o limite de 

dois milhões de escudos. 

Então, seleccionaram-se   as   obras   prioritárias   correspondentes   ao   valor   limite   de 

2 000 000$00, sendo o prazo de execução de 43 (quarenta e três) dias úteis. 

Mais informo que o prazo de execução das obras é inferior ao prazo máximo de execução 

da obra, cumprindo-se o disposto no art.º 11, alínea 4, do Decreto-lei n.º 7/99 de 8 de 

Janeiro.” 

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

aprovar o orçamento relativo à candidatura ao Programa SOLARH, da Senhora Dulce do 

Carmo Rodrigues, no valor de dois milhões de escudos (2 000 000$00). 

 

 

14 – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

14.1 – ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 

VINHAIS 

Pelo Senhor Presidente foi presente um ofício da Associação de Estudantes da Escola 

Secundária de Vinhais, onde solicita um subsídio para custear despesas com a realização 

de várias actividades de nível sócio-cultural, ao longo do corrente ano lectivo. 

Deliberado,  por  unanimidade,  conceder   um  subsídio  no  valor de cem mil escudos 

(100 000$00). 

 15 



 

 

15 – COMPLEXO DAS PISCINAS COBERTAS E CAMPOS DE JOGOS - 

APROVAÇÃO DA TABELA DE TAXAS 

Pelo Senhor Presidente foi presente a tabela de taxas do complexo das piscinas cobertas e 

campos de jogos, deste município. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a referida tabela de taxas e submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal. 

 

 

16 – 1.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES – 

RATIFICAR 

Pelo Senhor Presidente foi presente o seguinte despacho: 

“Porque se torna necessário dar resposta a compromissos assumidos, entre outros, encargos 

decorrentes da feira do fumeiro, ao abrigo do n.º 3, do art.º 68.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, determino à Secção de Contabilidade, que proceda à elaboração de uma 

Alteração ao Orçamento e Plano de Actividades, para o corrente ano, para reforço das 

rúbricas orçamentais a seguir indicadas, a qual aprovo: 

- 01.03/04.06.01 - 08.03.04.01                                  4 000 contos 

- 03/01.02.03                                                                300 contos 

- 05/09.04.01       - 05.04.06                                      2 000 contos 

- 05/09.04.01       - 05.04.09                                      3 000 contos 

- 05/09.04.08       - 09.01.22                                      1 000 contos 

- 05/09.06.04       - 11.02.03                                         600 contos 

- 10.01.03.01       - 11.02.01                                      3 404 contos  

Submeta-se o presente despacho, bem como a respectiva Alteração, à próxima reunião de 

Câmara para ratificar.” 

Ratificado, por unanimidade. 

 

 

17 – 2.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 

Foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a segunda alteração ao Orçamento 

no valor de três mil e quinhentos contos. 
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E eu,                                                      técnico superior (administração autárquica) de 2.ª 

classe,  a redigi  e assino. 
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