
 
 
 

ACTA N.º 26/2001 
 
 

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

Dezembro de dois mil e um.--------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

 

• José Manuel Rodrigues, funcionário administrativo aposentado;-- 

 

• Américo Jaime Afonso Pereira, advogado;--------------------------------- 

 

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

 

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

 

• José Paulino Castanheira, professor.----------------------------------- 

 

Ausentes – Senhor Vereador Amilcar António de Sá, técnico adjunto de BAD.--------------- 

 

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

 

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

 

Hora de encerramento: Dezasseis horas.------------------------------------------------------------- 

 

Secretariou: Fernando Joaquim Martins, chefe da Divisão Administrativa e 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 – Caminho Municipal entre Moimenta e Mofreita – 2.ª fase – Lanço entre 

Mofreita e Ponte do Couço – Adjudicação 

6.2 – Nomeação da comissão de análise de propostas 

 

7 – Hasta pública/venda de sucata – adjudicação definitiva 

 

8 – Transferência de verba 

8.1 – Junta de Freguesia de Agrochão 

 

9 – Pedido de subsídio 

9.1 – Gabinete de Apoio Técnico – Festa Natalícia 

 

10 – Regulamentos – transposição para o euro 

 

11 – Contribuição Autárquica referente ao ano de 2001 

 

12 – 21.ª Alteração ao Orçamento e 20 .ª Alteração ao Plano de Actividades – ratificar 

 

 

1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Não houve intervenções. 
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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 do Senhor Presidente, motivada 

pela não presença 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: 

 

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 Análise de 
propostas 

Caminho Municipal entre Moimenta e Mofreita – 2.ª Fase – Lanço 
entre Mofreita e a Ponte do Couço Em adjudicação 

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

Beneficiação da rede viária – 40 Km Adjudicada 
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 Em adjudicação 

Rede viária – 3.ª fase – Ligação do B.º do Calvário à Cidadelha e 
ligação da Rua do Maragato à Zona Industrial 

Análise de 
propostas 

Construção de passeios na Vila – 3.ª fase Análise de 
propostas 

Obras por Administração Directa 
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Construção de passeios em Rebordelo Em execução 
Arruamentos na Cisterna Em execução 
Acesso às Piscinas Cobertas Em execução 
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 Em execução 

Saneamento e águas a Curopos Análise de 
propostas 

Construção de reservatórios em Candedo, Curopos, Palas, Vale de 

Armeiro e Maçaira 
Análise de 
propostas 

Construção de reservatórios em Caroceiras, Cobelas e Cabeça de 

Igreja 
Análise de 
propostas 

Construção de reservatórios em Montouto, Vilar de Ossos e Landedo Análise de 
propostas 

Construção de reservatórios em Soeira, Santa Cruz, Romariz e 

Ermida 
Análise de 
propostas 

Construção de reservatórios em Soutilha, Minas e Negreda Análise de 
propostas 

Obras por Administração Directa 

Conservação da rede de água na Vila Em execução 

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 execução 

HIGIENE PÚBLICA 
Obras empreitadas 
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Ampliação do Cemitério de Vila Boa Em execução 

Ampliação do Cemitério de Agrochão Em execução 

Ampliação do Cemitério de Quintela Em execução 

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 Em execução 

 

 

4 – ASSUNTOS DEFERIDOS NO USO DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS 

Aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento de todos os projectos para 

legalização de um armazém, na povoação da Quadra, em nome de José Augusto Morais; 

Aprovação do projecto de arquitectura para legalização de uma moradia, no lugar de 

Senhor dos Aflitos, em Vinhais, em nome de Armando Francisco Foutinho; 

Aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento da obra para construção de um 

armazém, na povoação de Frades, em nome de Manuel do Nascimento Ferreira; 

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

Avenida Padre Firmino Augusto Martins, em Vinhais, em nome de Abílio António Graça.  

 

 

5 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

Foi tomado conhecimento do resumo diário de tesouraria, datado de vinte  de Dezembro de 

dois mil e um, que acusa os seguintes saldos: 

Em Operações Orçamentais--------------------------------------------------------123.042.237$00; 

Em Operações de Tesouraria--------------------------------------------------------63.740.403$00. 

 

 

6 – OBRAS PÚBLICAS 

6.1 – CAMINHO MUNICIPAL ENTRE MOIMENTA E MOFREITA – 2.ª FASE – 

LANÇO ENTRE MOFREITA E PONTE DO COUÇO – ADJUDICAÇÃO 

O Senhor Presidente informou, que após a audiência prévia efectuada nos termos do n.ºs 1, 

2 e 3 do artigo 101.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, os concorrentes preteridos, 
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não apresentaram reclamações pelo que a empreitada em causa podia ser adjudicada. 

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

concorrente Pasnor – Pavimentos Asfálticos do Nordeste, Ld.ª, pelo montante de 

novecentos e quarenta e seis mil duzentos e trinta e cinco euros e oitenta e sete cêntimos 

(946. 235,87€), cento e oitenta e nove milhões setecentos e três mil duzentos e sessenta 

escudos (189 703 260$00) + IVA. 

 

 

6.2 – NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS 

Foi presente uma proposta subscrita pelo Senhor Presidente do seguinte teor: 

 

“No seguimento da deliberação do Executivo, na sua reunião de 2 de Outubro do ano de 

dois mil e um, no que concerne à análise de propostas dos processos organizados pelos 

serviços municipais, e porque compete ao dono da obra de harmonia com o n.º 2, do art.º 

60.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a designação dos membros que integram as 

comissões de acompanhamento do concurso, e porque urge, a análise das propostas de: 

Beneficiação da Rede Viária da Sede do Concelho – 3.ª Fase; Construção de passeios na 

Vila – 3.ª fase e Construção de dezoito reservatórios para água, uma vez que existem 

prazos a cumprir para términus destas, ao abrigo do n.º 3, do art.º 68.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, proponho os seguintes funcionários, para integrar a comissão de 

análise das propostas para realização das empreitadas anteriormente mencionadas: 

- António João Fernandes Afonso – Engenheiro civil de 2.ª classe; 

- Alfredo Paulo Vila Moura dos Santos – Engenheiro civil – estagiário; 

- Maria Isabel Barreira Gandaia Martinho – Assistente Administrativa Especialista.” 

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a presente proposta. 

 

 

7 – HASTA PÚBLICA/VENDA DE SUCATA – ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

O Senhor Presidente informou que, à hasta pública levada a efeito para alienação de 

viaturas destinadas à conversão em sucata, apenas foi apresentada uma proposta pelo 

Senhor João Francisco Ferreira Bernardes, para aquisição da viatura Ford, matrícula FZ-

77-95, pelo valor de cento e noventa e nove euros e cinquenta e dois cêntimos (199,52€), 
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quarenta mil escudos (40 000$00), pelo que resultou na adjudicação provisória. Uma vez 

que o adjudicatário, deu cumprimento ao estabelecido nas condições gerais aprovadas para 

esta venda, estão reunidos os requisitos necessários para proceder à sua adjudicação 

definitiva. 

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, proceder à adjudicação definitiva da venda da 

viatura marca ford, matrícula FZ-77-95, destinada à conversão em sucata, pelo montante 

de cento e noventa e nove euros e cinquenta e dois cêntimos (199,52€), quarenta mil 

escudos (40 000$00), ao Senhor João Francisco Ferreira Bernardes. 

 

 

8 – TRANSFERÊNCIA DE VERBA 

8.1 – JUNTA DE FREGUESIA DE AGROCHÃO 

O Senhor Presidente apresentou um ofício da Junta de Freguesia de Agrochão, onde 

solicita lhe seja concedido um apoio financeiro, no valor de dez mil trezentos e trinta e 

cinco euros   e   nove   cêntimos (10.335,09€) dois milhões e setenta e dois mil escudos (2 

072 000$00), para proceder ao pagamento de obras levadas a efeito no cemitério existente, 

aquando da sua ampliação.   

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, conceder um apoio financeiro do montante de 

dez mil trezentos e trinta e cinco euros e nove cêntimos (10.335,09€) dois milhões e 

setenta e dois mil escudos (2 072 000$00), para pagamento das 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. 

 

 

9 – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

9.1 – GABINETE DE APOIO TÉCNICO – FESTA NATALÍCIA 

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, outros indirectamente, para o 
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Município de Vinhais, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, atribuir um subsídio 

nos termos da alínea p), do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, no 

valor de cento e quarenta e nove euros e sessenta e quatro cêntimos (149,64€), trinta mil 

escudos (30 000$00). 

 

 

10 – REGULAMENTOS – TRANSPOSIÇÃO PARA O EURO 

O Senhor Presidente informou que por imposição legal, todos os valores inscritos em 

escudos têm de ser convertidos em euros, pelo que se propõe a aprovação da conversão dos 

valores constantes dos regulamentos municipais. 

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a conversão dos valores em escudos 

constantes dos regulamentos municipais, para euros. 

 

 

11 – CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA REFERENTE AO ANO DE 2001 

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 211/90, de 27 de 

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

patrimoniais dos prédios urbanos, referente ao ano de dois mil e um. 

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, fixar a taxa de contribuição autárquica dos 

prédios urbanos em um por cento (1%), referente ao ano de dois mil e um, bem como 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea f), do n.º 2, do art.º 

53.º, da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 

 

12 – 20.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E 21.ª ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO - RATIFICAR 

Foi deliberado, por unanimidade e em minuta,  ratificar o despacho do Senhor Presidente 

da Câmara, que aprovou nos termos do n.º 3, do art.º 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, a 21.ª Alteração ao Orçamento e 20.ª Alteração ao Plano de Actividades, no 
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montante de onze mil quinhentos e onze contos, e quatro mil duzentos e vinte e oito 

contos, respectivamente. 

 

 

ASSUNTOS NÃO INCLUIDOS NA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente, 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 três assuntos, a 

saber: 

 

1 – Obras públicas 

1.1 - Construção do caminho municipal entre Moimenta e Mofreita – 1.ª fase – lanço entre 

Moimenta e Ponte do Couço – revisão de preços 

1.2 - Beneficiação de arruamentos em Vale das Fontes – trabalhos a mais 

1.3 - Empreitada de construção de arruamentos em Brito de Lomba, Lagarelhos, Maçaira, 

Ousilhão e Vale de Janeiro 

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

 

 

1 - OBRAS PÚBLICAS 

1.1 – CONSTRUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL ENTRE MOIMENTA E 

MOFREITA – 1.ª FASE – LANÇO ENTRE MOIMENTA E PONTE DO COUÇO – 

REVISÃO DE PREÇOS 

Relativamente a este assunto, foi presente uma informação da fiscalização do teor seguinte: 

 

“Cumpre-me informar V. Ex.ª, que para efeitos de pagamento da revisão de preços de 

trabalhos de contrato, enviadas pela firma Manuel Rodrigues Lameiro, o valor da revisão 

de preços de trabalhos de contrato calculada pela fiscalização é de 137 877$00. 

O valor  da   revisão  de  preços  de  trabalhos  a  mais  calculada   pela   fiscalização  é de 

1 138 050$00. 

De referir que estes valores são substancialmente diferentes dos apresentados pela firma 

construtora.” 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a revisão de preços referente à 
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construção do Caminho Municipal entre Moimenta e Mofreita – 1.ª fase – Lanço entre 

Moimenta e Ponte do Couço, no valor de um milhão duzentos e setenta e cinco mil 

novecentos e vinte e sete escudos (1 275 927$00) seis mil trezentos e sessenta e quatro 

euros e trinta cêntimos (6.364,30€). 

 

 

1.2 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VALE DAS FONTES – 

TRABALHOS A MAIS 

Foi presente uma informação do engenheiro técnico civil  especialista, António Alfredo 

Setas, do seguinte teor: 

 

“Para os devidos efeitos levo ao conhecimento de V. Ex.ª o seguinte: 

No decorrer da execução desta empreitada, verificou-se a necessidade de executar 

trabalhos a mais nas rubricas previstas, quantificadas in loco, nas rubricas 1.1; 1.2 e 2, 

conforme auto de medição que se junta, na quantia de 338.560$00 + IVA.” 

 

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

os trabalhos a mais referentes à beneficiação dos arruamentos de Vale das Fontes no 

montante de mil seiscentos e oitenta e oito euros e setenta e três cêntimos (1.688,73€), 

trezentos e trinta e oito mil quinhentos e sessenta escudos (338 560$00) + IVA. 

 

 

1.3 – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS EM BRITO DE 

LOMBA, LAGARELHOS, MAÇAIRA, OUSILHÃO E VALE DE JANEIRO 

O Senhor Presidente informou, que após a audiência prévia efectuada nos termos dos n.ºs 

1, 2 e 3, do artigo 101.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, os concorrentes 

preteridos, não apresentaram reclamações pelo que a empreitada em causa podia ser 

adjudicada. 

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

concorrente “Construções Gabriel A.S. Couto, Sa.”, a empreitada em causa, pelo valor de 

trezentos e noventa e nove mil duzentos e quarenta e nove euros e quinze cêntimos 

(399.249,15€), oitenta  milhões   quarenta  e dois mil duzentos e sessenta e sete escudos 

(80 042 267$00) + IVA. 

 10 
 

 
 



 

E eu,                                                               chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 

(regime de substituição), a redigi e assino.  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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