
 
 
 

ACTA N.º 20/2001 
 
 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vinhais, realizada no dia dois de 

Outubro de dois mil e um.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Presidiu - Américo Jaime Afonso Pereira, advogado.---------------------------------------------- 

 

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

 

• José Manuel Rodrigues, funcionário administrativo aposentado;-- 

 

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

 

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

 

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

 

 

Faltaram por motivo justificado, o Senhor Presidente José Carlos Taveira, engenheiro 

técnico electrotécnico e o Senhor Vereador Florêncio de Jesus Frias Vieira, professor ------ 

 

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

 

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

 

Hora de encerramento: Quinze horas e quarenta minutos.----------------------------------------- 

 

Secretariou: Horácio Manuel Nunes, chefe da Repartição Financeira, em regime de 

substituição.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 – Saneamento em Sobreiró de Baixo – adjudicação 

6.2 – Casa da cultura de Sobreiró de Cima – adjudicação 

6.3 – Sede da Junta de Freguesia de Travanca – aprovação de projecto 

6.4 – Comissão de abertura de propostas – ratificar 

6.5 – Projecto de execução – Ecocentro e estação de transferência de Vinhais 

6.6 – Projecto de execução – Selagem e recuperação ambiental da lixeira de Vinhais 

 

7 – Transferência de verba 

7.1 – Junta de Freguesia de Sobreiró de Baixo 

7.2 – Junta de Freguesia de Quirás 

 

8 – Protocolo de cooperação desportiva com a Associação Desportiva e Cultural de 

      Rebordelo 

 

9 – Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico – pedido de adesão  

 

10 – Comissão da construção da catedral 

 

11 – 14.ª Alteração ao Plano de Actividades e 15.ª Alteração ao Orçamento 
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1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, esclareceu que o adiamento da reunião foi 

motivado pelo termo do prazo da audiência prévia dos interessados que terminava no dia 

um de Outubro, no tocante a empreitadas, pelo que, a não se verificar este adiamento, a sua 

adjudicação ficaria retardada por mais quinze dias. 

Quanto à ausência do Senhor Presidente, esclareceu que se deve à assinatura de um 

protocolo, para remodelação dos arquivos municipais, em Lisboa.  

 
O Senhor Vereador Amilcar António de Sá, questionou, qual a posição ou intenção de 

levar a efeito as obras de saneamento em Ervedosa, a beneficiação do troço da estrada que 

liga aquela povoação a Estrada Nacional e o caminho de ligação ao Serro de Penhas Juntas. 

 

O Senhor Vereador José Manuel Rodrigues informou que seria conveniente colocar este 

assunto na próxima reunião do executivo, aquando da presença do Senhor Presidente, uma 

vez que estão a decorrer as obras de saneamento em Sobreiró de Cima, por administração 

directa, desconhecendo qual a disponibilidade do pessoal. 

 
 
 

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 maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores 

Américo Jaime Afonso Pereira e Rui Pires Fernandes dos Reis, motivada pela ausência na 

respectiva reunião. 

 

 

3 – EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

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

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

Senhores Vereadores, e que a seguir se transcreve: 
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DESIGNAÇÃO DA OBRA SITUAÇÃO 

REDE VIÁRIA E URBANIZAÇÃO 
Obras Empreitadas 

Construção do pontão sobre o Rio Mente entre as povoações de 
Vilar Seco e o lugar da Quinta Em execução 

Arruamentos em Tuizelo Em execução 
Construção do C.M. da E.M. a Minas de Ervedosa Em execução 
Construção de uma fonte luminosa em Rebordelo Em execução 
Obra de construção civil de uma fonte luminosa em Rebordelo Em execução 
Construção do Caminho Municipal da EN 103/6 a Caroceiras (de 
Sobreiró de Cima a Caroceiras) Em execução 

Caminho Municipal entre Vilarinho de Lomba e Pinheiro Novo Em concurso 
Caminho Municipal entre Moimenta e Mofreita – 2.ª Fase – Lanço 
entre Mofreita e a Ponte do Couço Em concurso 

Arruamentos em Brito de Lomba, Lagarelhos, Maçaira, Ousilhão e 
Vale de Janeiro Em concurso 

Beneficiação da rede viária – 40 Km Audiência qualif. 
Execução da LN Aérea de 30 KW Vinhais – Calvário, Posto de 
Transformação e Rede de Baixa Tensão/Vinhais Em execução 

Elaboração do projecto de desenho urbano na Zona Central de 
Vinhais Fase de adjudi. 

Obras por Administração Directa 
Construção de passeios em Rebordelo Em execução 
Arruamentos na Cisterna Em execução 
Arruamentos em Armoniz Concluído  
Arruamentos em São Jumil Concluído 
Arruamentos em Vilarinho de Lomba Concluído 
Beneficiação de passeios e arruamentos no Largo do Arrabalde Concluído 
Acesso às Piscinas Cobertas Em execução 
Limpeza de caminhos na freguesia de Moimenta Concluído 
Limpeza de caminhos na freguesia de Santalha Concluído 
Limpeza de caminhos na freguesia de Travanca Concluído 
Limpeza de caminhos na freguesia de Tuizelo Em execução 
Reparação e limpeza em vários caminhos rurais e agrícolas do 
concelho Em execução 

Beneficiação e ampliação de arruamentos em Vilarinho, Gestosa, 
Moás e Mós de Celas Em execução 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO 

Obras Empreitadas 

Abastecimento de água e saneamento a Penhas Juntas Em execução 

Saneamento a Sobreiró de Baixo Audiência adjud. 

Saneamento e águas a Curopos Em concurso 

Obras por Administração Directa 

Conservação da rede de água na Vila Em execução 
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Saneamento a Sobreiró de Cima Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede de saneamento em Agrochão Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede de água em Agrochão Em execução 

Construção de fossa séptica e drenos na Cisterna Em execução 

Remodelação de rede de abastecimento de água a Sobreiró de Cima Em execução 

Reforço de água na Soutilha e em Travanca Em execução 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DAS FREGUESIAS 
Obras por administração directa 

Construção da sede de Junta de Vilar de Lomba Em execução 

Construção da Casa da Cultura de Sobreiró de Cima Em qualificação 

HIGIENE PÚBLICA 
Obras empreitadas 

Ampliação do Cemitério de Vila Boa Em execução 

Ampliação do Cemitério de Agrochão Em execução 

Ampliação do Cemitério de Quintela Adjudicado 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS 

Obras Empreitadas 

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

Em execução 

Casa da Cultura de Sobreiró de Cima Audiência adju. 

 

 

 

4 – ASSUNTOS DEFERIDOS NO USO DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS 

 Deferimento do pedido de viabilidade para construção de um armazém, na povoação de 

Vila Verde, em nome de Antero Álvaro Morgado; 

 Deferimento do pedido de viabilidade para construção de um armazém, na povoação de 

Ervedosa, em nome de João Batista Afonso; 

 Deferimento do pedido de viabilidade para construção de uma moradia, na povoação 

de Vila Boa, em nome de Mário Manuel de Jesus; 

 Aprovação do projecto de arquitectura para construção de um armazém, na povoação 

de Ervedosa, em nome de João dos Santos Mofreita Ferro; 

 Licenciamento e aprovação de todos os projectos para reconstrução de uma moradia, 

na povoação de Nunes, em nome de Nuno Jaime Alves; 
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 Licenciamento e aprovação de todos os projectos para construção de uma moradia, na 

povoação de Falgueiras, em nome de Casimiro José Alvites Barreira; 

 Licenciamento e aprovação de todos os projectos para construção de um ovil/fenil, na 

povoação de Fresulfe, em nome de Maria Beatriz Pires Cruz; 

 Licenciamento e aprovação de todos os projectos para Remodelação de uma moradia, 

na povoação de Penhas Juntas, em nome de Nelson José Quintino; 

 Licenciamento e aprovação de todos os projectos para construção de uma moradia, na 

povoação de Penhas Juntas, em nome de Amadeu António Ferreira; 

 Licenciamento e aprovação de todos os projectos para construção de uma serralharia, 

na povoação de Vale das Fontes, em nome de Carlos Dinis Mateus Fornos. 

 

 

 

5 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

Foi tomado conhecimento do resumo diário de tesouraria, datado de um de Outubro de 

dois mil e um, que acusa os seguintes saldos: 

Em Operações Orçamentais--------------------------------------------------------176.355.291$00; 

Em Operações de Tesouraria--------------------------------------------------------60.311.990$00. 

 

 

6 – OBRAS PÚBLICAS 

6.1 – SANEAMENTO EM SOBREIRÓ DE BAIXO – ADJUDICAÇÃO 

O Senhor Vereador que presidiu à reunião informou, que após a audiência prévia efectuada 

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

concorrente preterido, não apresentou qualquer reclamação pelo que a empreitada em 

causa podia ser adjudicada. 

Tendo em atenção o exposto, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, adjudicar ao 

concorrente CONOPUL – Construções e Obras Pública, Ld.ª, a empreitada de saneamento 

em Sobreiró de Baixo, pelo montante de vinte e oito milhões trezentos e trinta e um mil 

novecentos e noventa escudos (28 331 990$00), perfazendo cento e quarenta e um mil 

trezentos e dezanove euros e trinta e sete cêntimos (141.319,37 €). + IVA. 
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6.2 – CASA DA CULTURA DE SOBREIRÓ DE CIMA – ADJUDICAÇÃO 

O Senhor Vereador que presidiu à reunião informou, que após a audiência prévia efectuada 

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

concorrente preterido, não apresentou qualquer reclamação pelo que a empreitada em 

causa podia ser adjudicada. 

Tendo em atenção o exposto, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, adjudicar ao 

concorrente Parreira & Parreira, Ld.ª  a empreitada de “Conclusão da Casa da Cultura de 

Sobreiró   de    Cima”,    pelo   montante    de  quinze  milhões  e   quinhentos  mil  escudos 

(15 500 000$00), perfazendo setenta e sete mil trezentos e treze euros e sessenta e sete 

cêntimos (77.313,67€) + IVA. 

 

 

6.3 – SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE TRAVANCA – APROVAÇÃO DE 

PROJECTO 

Solicitou por escrito, a Junta de Freguesia de Travanca,  a aprovação do projecto para 

construção da sua sede. 

Deliberado, por unanimidade aprovar o projecto para construção da sede da Junta de 

Freguesia de Travanca. 

 

 

6.4 – COMISSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS – RATIFICAR 

Foi presente um despacho do Senhor Presidente do seguinte teor: 

 

“Porque para o próximo dia 1 do mês de Outubro se encontram marcados três actos 

públicos de abertura de propostas; 

Porque a comissão de abertura se encontra constituída por quatro elementos, e dois deles se 

encontram de férias, inviabilizando assim o seu funcionamento; 

Porque compete ao dono da obra nomear os membros das comissões, tanto da abertura 

como da análise de propostas, nos termos do n.º 2, do art.º 60.º, do Decreto-Lei n.º 59/99 

de 2 de Março; 

Nomeio, para integrar a comissão de abertura de propostas, no âmbito das empreitadas, o 

engenheiro civil de 2.ª classe, António João Fernandes Afonso. 

Submeta-se o presente despacho à próxima reunião de Câmara para ratificar.” 
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Deliberado, por unanimidade, ratificar o presente despacho. 

 

 

6.5 – PROJECTO DE EXECUÇÃO – ECOCENTRO E ESTAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DE VINHAIS 

Foi presente o projecto para construção do “Ecocentro e Estação de Transferência dos 

Resíduos Sólidos Urbanos”, a levar a efeito, pelo Consórcio constituído pelas empresas 

Resin – Anteros Empreitadas e Manuel Rodrigues Lameiro, Ld.ª, na zona industrial de 

Vinhais. 

Após a sua análise, e explicação por parte do Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, do 

porquê da existência desta estação de transferência, foi deliberado, por unanimidade 

aprovar o projecto em causa. 

 

 

6.6 – PROJECTO DE EXECUÇÃO – SELAGEM E RECUPERAÇÃO 

AMBIENTAL DA LIXEIRA DE VINHAIS 

Foi presente o projecto de execução para selagem e recuperação ambiental da lixeira de 

Vinhais. 

O Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, informou que os trabalhos para selagem e 

recuperação ambiental da lixeira, já se encontram em curso, tanto mais que têm de se 

encontrar concluídos até ao mês de Dezembro. 

 

Foi tomado conhecimento. 

 

 

7 – TRANSFERÊNCIA DE VERBA 

7.1 – JUNTA DE FREGUESIA DE SOBREIRÓ DE BAIXO 

Foi presente uma carta da Junta de Freguesia de Sobreiró de Baixo, onde solicita lhe seja 

atribuída a verba de duzentos e cinquenta mil escudos (250 000$00), para custear despesas 

com a aquisição de portas para a igreja da povoação de Caroceiras. 

 

Deliberado, por unanimidade, transferir a importância de duzentos e cinquenta mil escudos 
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(250 000$00), para custear despesas com as obras anteriormente referidas, ao abrigo da 

alínea b), do n.º 6, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 

 

7.2 – JUNTA DE FREGUESIA DE QUIRÁS 

Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Quirás, onde solicita que lhe seja 

transferida a importância de novecentos e noventa e nove mil escudos (999 000$00), para 

pagamento das despesas com as obras de restauro da fonte de Edroso. 

 

Deliberado, por unanimidade, transferir a importância de novecentos e noventa e nove mil 

escudos (999 000$00), para custear as despesas com as obras anteriormente mencionadas, 

ao abrigo da  alínea b), do n.º 6, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 

 

8 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DESPORTIVA COM A ASSOCIAÇÃO 

DESPORTIVA E CULTURAL DE REBORDELO 

Foi presente uma informação do chefe da Divisão Educativa e Sócio Cultural do teor 

seguinte: 

 

“A direcção da Associação Desportiva e Cultural de Rebordelo, através de ofício de 1 de 

Setembro de 2001, solicita a atribuição de um subsídio, para a presente época desportiva, 

orçado em 13 530 605$00 (treze milhões quinhentos e trinta mil seiscentos e cinco 

escudos) e fundamentado através do plano de Actividades e Orçamento. 

Para o efeito, em anexo, proponho protocolo de cooperação entre a CMV e ADC 

Rebordelo, para a época 2001/2002 e fundamento, a atribuição de um subsídio para a 

referida época, com os seguintes critérios e com valores baseados no seu orçamento: 

1. O subsídio atribuído na época transacta foi de 5 500 000$00; 

2. Se, conforme tem sido feito, com a atribuição de subsídios a outras instituições, 

acrescermos  10% ao total do ponto 1.; 

3. Se apoiarmos o futebol juvenil, com o valor de 300 000$00; 

4. Se subsidiarmos os melhoramentos no recinto desportivo com a verba de 1 000 000$00; 

5. E o consumo de electricidade, gás e água com 150 000$00, a atribuir após apresentação 

de recibos; 
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6. As verbas do ponto 4 e 5 são, em casos idênticos, indirectamente atribuídas pela 

autarquia a outras instituições; 

7. Poderemos obter o seguinte valor de subsídio a atribuir: 

5 500 000$00 + 550 000$00 + 300 000$00 + 1 000 000$00 = 7 350 000$00 

+ até 150 000$00 (verba justificada c/recibos) = até 7 500 000$00”   

  

Após discussão e ponderação deste assunto, foi deliberado, por maioria com a abstenção 

do Senhor Vereador Amilcar António de Sá, atribuir um subsídio à Associação Desportiva 

e Cultural de Rebordelo, no  montante  de  seis  milhões   e   cinquenta  mil  escudos         

(6 050 000$00), mais a verba de trezentos mil escudos (300 000$00), destinada ao apoio 

do futebol juvenil, se eventualmente este projecto for implementado, suportar as despesas 

com o consumo de electricidade, gás e água, até ao montante de cento e cinquenta mil 

escudos (150 000$00), após apresentação dos respectivos documentos de despesa, e 

aprovar o restante conteúdo do protocolo celebrado entre as partes, para a época de dois 

mil e um/dois mil e dois. 

 

 

9 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MUNICÍPIOS COM CENTRO 

HISTÓRICO – PEDIDO DE ADESÃO 

Foi presente uma carta da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico, 

sediada na Câmara Municipal de Santarém, onde solicita que este Município adira a esta 

Associação. 

Após análise deste assunto, foi deliberado, por unanimidade aderir à Associação 

Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico, suportando uma quota anual de 

cinquenta mil escudos (50 000$00). 

 

 

10 – COMISSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CATEDRAL 

Foi deliberado, por unanimidade retirar este assunto da ordem do dia,  e ser presente a uma 

próxima reunião do executivo. 
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11 – 14.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E 15.ª ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO 

Foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a décima quarta Alteração ao Plano 

de Actividades e a décima quinta ao Orçamento, no montante de vinte mil novecentos e 

sessenta e um contos. 

 

 

ASSUNTOS NÃO INCLUIDOS NA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vereador que presidiu à reunião, solicitou, de acordo com o artigo 83.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, o reconhecimento da urgência de deliberação imediata 

sobre um assunto, a saber: 

 

1 – Obras públicas 

1.1 – Beneficiação da rede viária em 40 km – troços entre os cruzamentos da E.N. 316 e as 

povoações de Vila Boa e Vilar de Ossos. 

 

Foi reconhecida, por unanimidade, a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos. 

 

 

1 – OBRAS PÚBLICAS 

1.1 – BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA EM 40 KM – TROÇOS ENTRE OS 

CRUZAMENTOS DA E.N. 316 E AS POVOAÇÕES DE VILA BOA E VILAR DE 

OSSOS 

Quanto a este assunto o Senhor Vereador  que presidiu à reunião, informou que após a 

audiência prévia efectuada nos termos do n.º1, 2 e 3 do art.º 101.º, do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 2 de Março, os concorrentes preteridos, não tinham apresentado qualquer 

reclamação pelo que a empreitada em causa podia ser adjudicada. 

Tendo em atenção o exposto, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, adjudicar ao 

concorrente Fazvia – Sociedade de Empreitadas, Ld.ª, a “Beneficiação dos troços da rede 

viária entre os cruzamentos da E.N. 316 e as povoações de Vila Boa e de Vilar de Ossos, 

pelo montante de cinquenta e cinco milhões trezentos e sessenta e quatro mil e noventa e 

dois escudos (55 364 092$00), perfazendo duzentos e setenta e seis mil cento e cinquenta e 
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quatro euros e noventa e dois cêntimos (276.154,92€) + IVA. 

 

 

 

E eu,                                                               chefe da Repartição  Financeira, em regime de 

substituição, a redigi e assino. 

  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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