
 

ACTA N.º 26/2000 
 
 

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

Novembro de dois mil.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Presidente - José Carlos Taveira, engenheiro técnico electrotécnico.---------------------------- 

 

Vereadores presentes:----------------------------------------------------------------------------------- 

  

• José Manuel Rodrigues, funcionário administrativo aposentado;- 

 

• Florêncio de Jesus Frias Vieira, professor;---------------------------- 

 

• José Paulino Castanheira, professor;----------------------------------- 

 

• Rui Pires Fernandes dos Reis, professor;------------------------------ 

 

• Amilcar António de Sá, técnico adjunto de BAD.------------------- 

 

Vereadores ausentes - Américo Jaime Afonso Pereira, advogado, faltou por motivo 

justificado. 

 

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

 

Hora de abertura: Catorze horas e trinta minutos.--------------------------------------------------- 

 

Hora de encerramento: Dezasseis horas e quinze minutos. --------------------------------------- 

 

Secretariou: Horácio Manuel Nunes, chefe de secção.--------------------------------------------- 
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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 – Obras Públicas 

6.1 – Construção de uma Fonte Luminosa em Rebordelo – Aprovação da minuta de  

         contrato 

6.2 – Adaptação do edifício anexo ao Palácio da Justiça para instalação de serviços 

         - Análise de proposta 

6.3 – Plano de Pormenor da Zona Central da Vila de Vinhais 

6.4 – Infra-estruturas da Zona Industrial de Vinhais 2.ª fase (eléctricas e telefónicas) 

       - análise de propostas 

6.5 – Arranjo Urbanístico da zona adjacente ao Seminário de Nossa Senhora da 

         Encarnação 

6.6 – Hidroeléctrica do Rabaçal-Ponte, Ld.ª - Gerência 

 

7 – Publicidade – Roteiro de Portugal – Rotinveste 

 

8 – Pedido de subsídio 

8.1 – Jardim de Infância de Vinhais n.º 2 

8.2 – Escola Primária de Rebordelo 

8.3 – GAT – Festa de Natal 

8.4 – Núcleo Transmontano do Club Land Rover de Portugal 

8.5 – Associação Desportiva e Cultural de Vila Boa 

8.6 – Escola Secundária de Vinhais – Promoção Desporto Juvenil 
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9 – Contribuição Autárquica referente ao ano de 2000 

 

10 – Aquisição de equipamento audio-visual 

 

11 – Transferência de verba 

11.1 – Junta de Freguesia de Vilar de Ossos 

11.2 – Junta de Freguesia de Vilar de Peregrinos 

 

12 – Antónios, Ld.ª - Instalação de jogos – Pedido de parecer 

 

13 – 19.ª Alteração ao Orçamento – ratificar 

 

14 – 20.ª Alteração ao Orçamento e 17.ª Alteração ao Plano de Actividades 

 

 

1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente informou que no próximo dia vinte e dois do mês de Dezembro, vai 

ter lugar a Ceia de Natal, levada a efeito pela Associação dos Trabalhadores desta 

Autarquia, pelo que convida todos os Senhores Vereadores e familiares directos a estarem 

presentes. 

Seguidamente deu conhecimento que no dia vinte e seis do corrente mês, visitou esta Vila 

o Senhor Dr. Jorge Sampaio, na qualidade de candidato à Presidência da República, tinha 

sido recebido no hall de entrada dos Paços do Município, embora ele tivesse discordado, 

mas atendendo às condições climatéricas acedeu, pelo que ficou o compromisso, de todos 

os candidatos que nos visitassem, serem também ali recebidos. 

Usou da palavra o Senhor Vereador Amilcar Sá, para demonstrar a sua preocupação quanto 

às acessibilidades, pelo que gostaria de ver incluído no plano de actividades para o ano 

dois mil, a beneficiação da estrada de Ervedosa ao cruzamento da Estrada Nacional, numa 

extensão  de cerca de três quilómetros, se possível com o corte de algumas curvas. 

Declarou ainda que se possível gostaria de ver equacionada a candidatura ao programa 

POADR, do caminho de Penhas Juntas ao serro de Ervedosa, que viria a beneficiação a 

actividade florestal, bem como a actividade piscícola. 

Usou novamente da palavra o Senhor Presidente para informar que uma vez que o dia vinte 
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e três de Dezembro é sábado, a feira terá lugar no dia vinte e dois, sexta-feira, pelo que se 

deve dar conhecimento aos feirantes e ao público em geral. 

  

 

ORDEM DO DIA 

 

2 – ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

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

depois de lida, foi aprovada por unanimidade. 

 

 

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 
Construção do C.M. entre Mofreita e Moimenta – 1ª 
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 do pontão entre Soeira e Castrelos   Em execução 
Arruamentos em Pinheiro Novo  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 
Arruamentos em Paçó  Em execução 
Arruamentos em Tuizelo  Adjudicado 
Beneficiação da rede viária da sede do concelho – 2.ª 
fase - Pavimentação do arruamento que liga o lugar da 
Ribeira à EN 103; Pavimentação da rua Dr. Álvaro 
Leite ao B.º do Couço, Pavimentação da rua que vai da 
curva do Celero ao Hospital 

 Em adjudicação  

Construção do C. M. da E.M. a Minas de Ervedosa  Adjudicado 
Construção de uma fonte luminosa em Rebordelo  Adjudicada 
Execução das infra-estruturas (telefónicas e eléctricas) 
na Zona Industrial – 2.ª fase  Em concurso 
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Execução da LN Aerea de 30 KW Vinhais – Calvário, 
Posto de Transformação e Rede de Baixa 
Tensão/Vinhais 

 Em concurso 

Obras por Administração Directa 
Construção dos passeios em Rebordelo  Em execução 
Beneficiação dos arruamentos em Travanca   Em execução 
Arruamentos em Rebordelo  Em execução 
Arruamentos na Cisterna  Em execução 
Acesso às Piscinas Cobertas  Em execução 
Participação na Soc. Carnes de Vinhais – Arranjo da 
zona envolvente ao Matadouro  Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede eléctrica nas 
Falgueiras  Em execução 

Limpeza de caminhos agrícolas em Candedo  Em execução 
CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

Obras Empreitadas   
Construção do tanque de aprendizagem para natação 2.ª 
fase  Adjudicada  

Electrificação da Praia Fluvial do Rabaçal  Adjudicada 
Obras por Administração Directa   
Beneficiação da cerca da Escola Primária n.º 1 de 
Vinhais  Em execução  

SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
Obras Empreitadas   
Saneamento a Penhas Juntas  Adjudicada 
Obras por Administração Directa   
Beneficiação e ampliação da rede de saneamento no 
Pinheiro Novo  Em execução 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO 
Obras por Administração Directa 
Conservação da rede de água na Vila  Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede de saneamento em 
Agrochão  Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede de água em Agrochão  Em execução 
Beneficiação e ampliação da rede de água no Pinheiro 
Novo  Em execução 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DAS FREGUESIAS 
Obras por administração directa 
Construção da sede da Junta de Vilar de Lomba  Em execução 

HIGIENE PÚBLICA 
Obras empreitadas 
Ampliação do Cemitério de Cobelas  Em execução 

Ampliação do Cemitério de Vila Boa   Em execução 

Ampliação do Cemitério de Agrochão   Adjudicado 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS 
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Obras empreitadas 

Adaptação do edifício anexo ao Palácio da Justiça para 
instalação de serviços  Em concurso 

 

 

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: 

 

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

uma moradia, na povoação de Ousilhão, em nome de Manuel dos Santos Pires. 

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

uma moradia no Bairro dos Cabeços, nesta Vila, em nome Vítor Manuel Alves da 

Silva. 

 Concessão de alvará de licenciamento para construção de um pavilhão na Zona 

Industrial, nesta Vila, destinado a uma oficina de reparação de máquinas agricolas, em 

nome de João Batista & Filho; 

 Concessão de alvará de licença de construção de um armazém para recolha de alfaias 

agricolas, sita na povoação de Espinhoso, em nome de Antero dos Santos Gonçalves. 

 Concessão de alvará de licença para construção de uma moradia sita na povoação de 

Soutelo, em nome de Aniceto Rodrigues dos Santos. 

 Concessão de alvará de licença para reconstrução de um muro de vedação sito na 

povoação vila de Vinhais, em nome de Maria Odete Aboim Fernandes. 

 Concessão de alvará de licença para construção de um armazém sito na povoação de 

Penso, em nome de Faustino António Ferreira. 

 

 

5 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

Foi tomado conhecimento do diário de tesouraria, datado de vinte e quatro de Novembro 

de dois mil, que acusa os seguintes saldos: 

Em operações orçamentais--------------------------------------------------------153.666.844$00; 

Em operações de tesouraria---------------------------------------------------------64.143.435$00. 

6 – OBRAS PÚBLICAS 
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6.1 – CONSTRUÇÃO DE UMA FONTE LUMINOSA EM REBORDELO – 

APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO 

Pelo Senhor Presidente, em cumprimento do estabelecido no art.º 116.º do Decreto-Lei n.º 

59/99, de dois de Março, foi presente a minuta do contrato referente à empreitada de 

“Construção de uma fonte luminosa em Rebordelo”, a celebrar entre a Câmara Municipal e 

a Firma Francisco Certo, Ld.ª. 

Após a sua leitura, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprová-la bem como dar 

poderes ao Senhor Presidente da Câmara, para outorgar o presente contrato em 

representação desta. 

 

 

6.2 – ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO AO PALÁCIO DA JUSTIÇA PARA 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS – ANÁLISE DE PROPOSTAS 

Pelo Senhor Presidente foi presente o relatório elaborado pela comissão de análise 

referente à empreitada de “Adaptação do edifício anexo ao Palácio da Justiça, para 

instalação de serviços”, que conclui que a proposta apresentada pelo único concorrente 

admitido é satisfatória, pelo que propõe a sua adjudicação. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, concordar com a informação técnica e adjudicar 

a referida empreitada à Firma Abel Luís Nogueiro & Irmãos, Ld.ª, pelo valor de vinte e 

quatro milhões seiscentos e noventa mil oitocentos e quinze escudos (24 690 815$00) + 

IVA, uma vez que é o único concorrente. 

 

 

6.3 – PLANO DE PORMENOR DA ZONA CENTRAL DAVILA DE VINHAIS 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma informação da Divisão de Urbanismo deste 

Município do teor seguinte: 

 

“A área central da Vila de Vinhais (entenda-se como zona central a área delimitada pela Rua Nova, 

Rua das Freiras e Rua de Baixo e ainda pela linha limite da cerca do Seminário de Vinhais) 

apresenta neste momento graves problemas ao nível do ordenamento do território. A pressão 

imobiliária sobre esta zona tem vindo a aumentar de uma forma fugaz e urge neste momento a 

realização de um elemento de gestão e organização deste território. Assim venho por este meio 

solicitar que se tomem medidas urgentes no sentido da realização de um Plano de Pormenor eficaz 
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para a área em questão. 

O Plano de Pormenor da Zona Central da Vila de Vinhais deverá ter como território de referência o 

espaço referido atrás, que é uma área com cerca de 9 há, com uma ocupação diversa no tempo, 

escassamente ordenada e ocupada por edifícios e equipamentos importantes. 

Como área central da Vila, para ela convergem os interesses mais variados e, sobretudo, o interesse 

por parte do município em ordenar paisagisticamente e urbanisticamente. Contudo temos verificado 

que tanto programas públicos como privados têm eleito esta zona como a privilegiada para os seus 

investimentos. Tal pressão associada ao simbolismo que a sua localização lhe confere – aí se situa a 

sede do Município – determina que não seja possível adiar mais a decisão de promover o respectivo 

Plano de Pormenor. 

Do programa a desenvolver deverá constar, pois, o seguinte elenco de necessidades: 

 

a) Ordenamento geral da área; 

b) Ordenamento viário: definição de percursos, sistemas de acessos e estacionamento / 

aparcamento; 

c) Ordenamento do edificado: definição de áreas de construção e respectiva afectação e 

caracterização; 

d) Caracterização paisagística: modulação do terreno, arborização, ajardinamento e coberto 

vegetal; 

e) Criação e caracterização de espaços públicos de que a vila carece: “passeios públicos” / 

zonas de estar, praça ( ou sistema de praças) como extensão do Edifício dos Paços do 

Concelho, incluindo arte pública ou elementos de animação; 

f) Definição de sistemas infra-estruturais básicos incluindo iluminação pública e / ou 

(eventualmente) iluminação monumental / decorativa; 

g) Definição de política para pequenos equipamentos: sinalização, barreiras, guardas, bancos, 

etc.; 

h) Definição de edifícios de serviços e de grandes equipamentos, tais como: casa da cultura, 

biblioteca, estação de camionagem, outros serviços públicos /ou municipais que venham a 

ser considerados no desenvolvimento do Plano; 

i) Estratégia de reconversão de edifícios espectantes: mercado, “Casas Novas”, etc.; 

j) Estudo de implantação e viabilização de parques de estacionamento cobertos e encerrados; 
 

Considerando que urge a tomada de medidas no sentido de combater os graves problemas a 

nível do ordenamento da zona em causa, foi deliberado, por unanimidade, concordar com o 

proposto e abrir concurso limitado sem apresentação de candidaturas para a eventual 
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realização de um Plano de Pormenor da zona central de Vinhais. 

 

 

6.4 – INFRA-ESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE VINHAIS 2.ª FASE 

(ELÉCTRICAS E TELEFÓNICAS) 

Pelo Senhor Presidente foi presente o relatório elaborado pela comissão de análise 

referente à empreitada de “Construção das infra-estruturas da zona industrial de Vinhais 2.ª 

fase (eléctricas e telefónicas)” que conclui que a proposta mais favorável é a apresentada 

pelo concorrente Diamantino Augusto Lopes. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, concordar com a informação técnica, e iniciar o 

processo para adjudicação da empreitada de “Construção das infra-estruturas da zona 

industrial de Vinhais 2.ª fase (eléctricas e telefónicas)”, ao concorrente Diamantino 

Augusto Lopes, pelo valor de nove milhões seiscentos e vinte e três  mil setecentos e 

noventa e dois escudos (9 623 792$00) + IVA, e submeter à audiência prévia dos 

interessados, nos termos dos números 1, 2 e 3 do art.º 101.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 

dois de Março. 

 

 

6.5 – ARRANJO URBANÍSTICO DA ZONA ADJACENTE AO SEMINÁRIO DE 

NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta do teor seguinte: 

“Porque o Seminário de Nossa Senhora da Encarnação, situado num ponto estratégico da 

Vila de Vinhais, tem facultado a utilização das suas instalações para realização de diversos 

eventos, nomeadamente: 

1 – Realização da Feira do Fumeiro em que parte do parque de máquinas e viaturas se 

instala em terrenos pertencentes a essa Instituição; 

2 – Realização da Feira Medieval, recentemente promovida pelo município. 

Considerando que o edifício em questão possui óptimas instalações para a realização de 

eventos desta natureza, tão necessários ao desenvolvimento cultural dos munícipes. 

Proponho que esta Câmara Municipal, proceda à beneficiação e pavimentação dos acessos 

situados a Nascente das instalações do Seminário, desde a E.N. 103 até ao edifício 

principal, como compensação pela utilização daquelas instalações, para os fins referidos.” 

Considerando as razões apontadas e porque o município já utilizou várias vezes as 
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instalações do Seminário, sem qualquer contrapartida, foi deliberado, por unanimidade, 

aprovar a proposta apresentada.   

 

 

6.6 – HIDROELÉCTRICA DO RABAÇAL-PONTE, Ld.ª - GERÊNCIA 

Pelo Senhor Presidente foi presente um fax oriundo da Firma Engil – Sociedade de 

Construção Civil, Sa., onde solicita que seja indicada a pessoa com poderes para 

representar o Município de Vinhais, na Assembleia Geral da Hidroeléctrica do Rabaçal – 

Ponte, Ld.ª. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, nomear o Senhor Presidente José Carlos 

Taveira para representar o Município de Vinhais, na Assembleia Geral da Empresa 

Hidroeléctrica do Rabaçal-Ponte, Ld.ª. 

 

 

7 – PUBLICIDADE – ROTEIRO DE PORTUGAL – ROTINVESTE 

Uma vez que este assunto tinha sido tratado pelo Senhor Vereador Américo Jaime Afonso 

Pereira, e como não se encontrava presente, foi deliberado, por unanimidade retirá-lo e ser 

presente à próxima reunião. 

 

 

8 – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

8.1 – JARDIM DE INFÂNCIA DE VINHAIS N.º 2 

Pelo Senhor Presidente foi presente um ofício emanado do Jardim de Infância de Vinhais 

n.º 2, onde informa que se propõe a levar a efeito, em parceria com o Jardim de Infância n.º 

1, uma Ceia de Natal para as crianças e respectivas famílias, pelo que solicitam um 

subsídio com vista a minimizar os encargos em tal encontro. 

Uma vez que já é tradição na época natalícia, o encontro de famílias, foi deliberado, por 

unanimidade e em minuta, atribuir um subsídio de vinte e cinco mil escudos (25 000$00). 

 

 

8.2 – ESCOLA PRIMÁRIA DE REBORDELO 

Pelo Senhor Presidente foi presente um ofício da escola primária de Rebordelo, onde 

solicita um subsídio com vista a custear despesas com a realização de uma festa de Natal, 
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que se propõem a levar a efeito, para as crianças daquela escola. 

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

(20 000$00). 

 

 

8.3 – GABINETE DE APOIO TÉCNICO DA TERRA FRIA TRANSMONTANA – 

FESTA DE NATAL 

Foi presente um ofício circular emanado do Gabinete de Apoio Técnico da Terra Fria 

Transmontana, onde solicita, como já tem sido hábito em anos anteriores, um subsídio para 

realização da festa de Natal dos funcionários e seus descendentes. 

Considerando que os funcionários do Gabinete de Apoio Técnico da Terra Fria 

Transmontana, também prestam serviço, uns directamente e outros indirectamente, para o 

Município de Vinhais, foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 

trinta mil escudos (30 000$00). 

 

 

8.4 – NÚCLEO TRANSMONTANO DO CLUB LAND ROVER DE PORTUGAL 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta subscrita pelo Núcleo Transmontano do 

Clube Land Rover, onde informa que no próximo dia nove de Dezembro se propõe a levar 

a efeito um passeio todo terreno, no concelho de Vinhais, que tem como objectivo 

conhecer terras no concelho de Vinhais e suas realidades, pelo que solicita apoio para tal 

iniciativa. 

Considerando que eventos desta natureza e não só, ajudam a conhecer as potencialidades 

do nosso concelho, e porque podem contribuir para a fixação ou futuras visitas dos 

participantes às nossas terras, foi deliberado, por unanimidade custear as despesas com um 

jantar a oferecer aos participantes do passeio todo terreno. 

 

 

8.5 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE VILA BOA 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta da Associação Desportiva e Cultural de Vila 

Boa, onde solicita um subsídio com vista a custear despesas com a publicação do jornal “O 

Sardão” propriedade daquela associação. 

Considerando que é interesse desta autarquia preservar a cultura deste concelho e porque 
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esta associação se preza em tal, foi deliberado, por unanimidade, conceder um subsídio no 

valor de cento e vinte mil escudos, para minimizar as despesas com a publicação do 

referido jornal. 

 

 

8.6 – ESCOLA SECUNDÁRIA DE VINHAIS - PROMOÇÃO DESPORTO 

JUVENIL  

Neste ponto da ordem do dia retirou-se da sala o Senhor Vereador Rui Pires Fernandes dos 

Reis. 

 

Pelo Senhor Presidente foi presente um fax oriundo da Escola Secundária de Vinhais, onde 

solicita um apoio monetário com vista a custear despesas com actividades desportivas 

levadas a efeito no ano transacto, integradas no Projecto do Desporto Escolar. 

Considerando que esta Escola Secundária ainda recentemente disponibilizou mobiliário 

para a viabilização da acção das Junta de Freguesia e das escolas do Ensino Básico, foi 

deliberado, por unanimidade e em minuta, conceder um apoio monetário no valor de 

seiscentos mil escudos (600 000$00). 

 

 

9 – CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA REFERENTE AO ANO DE DOIS MIL 

Entrou novamente na sala o Senhor Vereador Rui Pires Fernandes dos Reis. 

 

Pelo Senhor Presidente foi presente um ofício da Direcção de Serviços da Contribuição 

Autárquica a fim de dar cumprimento ao estipulado no art.º 17.º, do Decreto-Lei n.º 442/-

C/88, de 30 de Novembro, com redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 211/80, de 27 de 

Junho, no que concerne à definição da taxa de contribuição autárquica a aplicar aos valores 

patrimoniais dos prédios urbanos, referentes ao ano de dois mil. 

Deliberado, por unanimidade, fixar a taxa de contribuição autárquica dos prédios urbanos 

em um por cento referente ao ano de dois mil, bem como submeter a aprovação da próxima 

Assembleia Municipal. 

 

 

10 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIO-VISUAL 
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Pelo Senhor Presidente foi presente uma informação subscrita pela técnica superior de 

sociologia do quadro de pessoal do Município, do teor seguinte: 

 

“Em  Reunião de Câmara de 27/12 /99 foi deliberado que se adquirisse o projector 

multimédia portátil de forma a que este município ficasse munido com equipamento que 

permitisse a utilização das novas tecnologias de informação, tendo sido adquirido e 

utilizado já em várias ocasiões. 

Em Reunião de Câmara do dia 15/09/99 solicitou-se a aquisição diversos acessórios 

complementares imprescindíveis ao uso das múltiplas funções do aparelho.  

No entanto, de acordo com a opinião do Sr. Raúl Coelho é necessário proceder ainda à 

aquisição do seguinte material: 

- 2 TV Sony 14 M1E ---------------------------------------------------------------------  42.000$00 

- 1 Mesa Sony XV AL 200 --------------------------------------------------------------164.990$00 

- 20 Cassetes VHS ------------------------------------------------------------------------  43.000$00 

- 50 CDY - 74 CN  ------------------------------------------------------------------------ 20.500$00 

- 1 Iluminador HAMA ------------------------------------------------------------------   28.500$00 

- 1 Iluminador HVL - F7 ----------------------------------------------------------------   23.900$00  

- 1 Microfone ECM- K90----------------------------------------------------------------  19.990$00 

- 1 Vídeo Sony SLV 1200 ( com duas cabeças p/ montagem) --------------------- 229.990$00 

- 20 Cassetes Video K7 135m ----------------------------------------------------------  64.000$00 

- 1 Kit Cabos RCA ------------------------------------------------------------------------ 19.990$00 

- 1 Microfone SHURE ETV585 --------------------------------------------------------180.000$00 

- 1 Rolo de Cabos 2.5 ( fio colunas) ---------------------------------------------------- 10.000$00 

- 25M Cabo ( para ligação à TV) --------------------------------------------------------- 5.000$00 

- 50 M de Cabo RCA ( para transmissão directa) ------------------------------------- 22.500$00 

- 2 Cabos Canon --------------------------------------------------------------------------- 13.000$00 

- TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------888.350$00 

 

 Com a aquisição deste material o município ficará capacitado para a realização de diversas 

actividades e trabalhos, como por exemplo: 

- Edição de cassetes vídeo devidamente legendadas e sonorizadas sobre vários temas 

relacionados com o concelho, desde eventos culturais, o património histórico, 

arquitectónico e arqueológico. Recolha de informação áudio - visual sobre as vivências 
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quotidianas das nossas gentes, registando actividades ligadas aos trabalhos agrícolas e 

outras, bem como ao seu significado social,  económico e até religioso. Esta 

informação poderá ser disponibilizada, vendida ou oferecida, tanto para divulgação 

turística, investigação científica, como para outros fins. 

- Todo este equipamento poderá ser utilizado em acções de animação junto da população 

escolar, tanto ao nível educativo como lúdico, colocando os alunos em contacto com as 

novas tecnologias de informação, permitindo-lhe  maior igualdade na aquisição de 

conhecimentos, relativamente a jovens que vivem  noutras zonas onde o acesso à 

informação lhes é mais facilitado.  

- Realização de vídeo - conferências. 

-  Animação das piscinas e auditório, bem como outros espaços públicos. 

- Levar a cabo actividades ligadas à projecção de filmes ou eventos realizados, nas várias 

freguesias do concelho, dando conta à população de determinados acontecimentos, 

fazendo-os sentir actores desses mesmos acontecimentos (por exemplo a realização do 

cortejo etnográfico).  

- Transmissão em directo de eventos que se realizem, como já aconteceu nas Piscinas 

Municipais a quando da realização dos Jogos de Verão/2000. 

Organização de um arquivo de informação audiovisual, com registos das várias matérias 

acima referidas, constituindo-se como um instrumento importante ao serviço do público, 

bem como um suporte técnico a este município.” 

 

Usando da palavra o Senhor Vereador Amilcar Sá questionou o Senhor Presidente o 

porquê de se mencionarem marcas de equipamento a adquirir. 

O Senhor Presidente informou este Senhor Vereador que este equipamento vem integrar 

um outro já existente nos serviços e possivelmente destas marcas. 

Considerando que é aconselhável que os serviços se encontram apetrechados com 

equipamento  que lhes permita dar resposta aos desafios que se lhes deparam, foi 

deliberado, por unanimidade, adquirir o equipamento inumerado na informação atrás 

transcrita. 

 

 

 

11 – TRANSFERÊNCIA DE VERBA 
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11.1 – JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DE OSSOS 

Foi deliberado, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Vilar de Ossos, a 

importância de duzentos e noventa mil escudos (290 000$00), destinada ao pagamento de 

trabalhos levados a efeito naquela freguesia. 

 

 

11.2 – JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DE PEREGRINOS 

Foi deliberado, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Vilar de 

Peregrinos, a importância de cem mil escudos (100 000$00), com vista ao pagamento do 

terreno onde são implantadas as fossas do saneamento da povoação de Cidões. 

 

 

12 – ANTÓNIOS, Ld.ª - INSTALAÇÃO DE JOGOS – PEDIDO DE PARECER 

Foi presente um requerimento da firma Antónios, Ld.ª, com sede na Avenida Padre 

Firmino Augusto Martins, nesta Vila, onde solicita parecer sobre a instalação de máquinas 

de diversão e uma mesa de Snoocker, no bar sito na referida Avenida. 

Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável. 

 

 

13 – 19.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO – RATIFICAR 

Foi deliberado, por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente que aprovou a 

19.ª Alteração ao Orçamento no valor de quinhentos mil escudos (500 000$00). 

 

 

14 – 20.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 17.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE 

ACTIVIDADES 

Foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a 20.ª Alteração ao Orçamento no 

valor de oito mil e três contos e a 17.ª Alteração ao Plano de Actividades no valor de seis 

mil e setecentos contos. 

 

  

 

E eu,                                                                                 chefe de secção, a redigi e assino. 

 15 
 

 
 



_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

                           _______________________________________________ 
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