
MUNICÍPIO DE VINHAIS 
 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 
DATA: 2003/03/10                                                                              ACTA N.º 5/2003 

 

 

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

 

• José Carlos Taveira, presidiu;------------------------------------------- 

• José Manuel Rodrigues;------------------------------------------------- 

• Américo Jaime Afonso Pereira;---------------------------------------- 

• José António Baía;-------------------------------------------------------- 

• Salvador dos Santos Marques;------------------------------------------ 

• Carlos Alberto Miranda Monteiro;------------------------------------- 

• Eurico Fernandes Gonçalves.------------------------------------------- 

 

 

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

 

Hora de abertura: Quinze horas.----------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Secretariou: Horácio Manuel Nunes, chefe da Repartição Financeira.--------------------------- 
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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 do Caminho Rural de Travanca a Santa Cruz – aprovação da 

minuta de contrato------------------------------------------------------------------------------------- 

6.2 – Cemitério da Soutilha – alteração de projecto-------------------------------------------- 

6.3 – Ampliação do restaurante e construção de um bar na área desportiva, incluindo 

equipamento – prorrogação de prazo-------------------------------------------------------------- 

  

7 – Conselho Municipal de Educação-------------------------------------------------------------- 

 

8 – 2.ª Alteração ao Orçamento e 1.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos-- 

 

9 – Remodelação do largo da feira da Moimenta – comissão de análise de propostas--- 

 

 

1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------- 

O Senhor presidente informou os Senhores vereadores que no passado dia 19, tinha 

visitado este concelho, o Senhor embaixador de Moçambique acompanhado do               

Dr. Machado Pinto, presidente da Associação Portugal-Moçambique.-------------------------- 

Esta visita encontrava-se inserida num programa levado a efeito pela CORANE e a 

Associação da Beira Douro, com vista à criação de parcerias com países PALOP`S.--------- 
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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-------------------------------------------------------- 

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 fica arquivada junto a esta acta.-------------------------------------------------- 

 

 

4 – ASSUNTOS DEFERIDOS NO USO DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS--------- 

Tomado conhecimento dos assuntos deferidos no uso de competências delegadas, também 

previamente comunicados aos Senhores vereadores, e que ficam arquivados junto a esta 

acta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5– RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA------------------------------------------------------- 

Tomado conhecimento do resumo diário de tesouraria, referente ao dia  sete de Março de 

dois mil e três, que acusa os seguintes saldos:------------------------------------------------------- 

Em Dotações Orçamentais------------------------------------------------------------290.553,23  €; 

Em Dotações Não Orçamentais-------------------------------------------------------289.203,06 €. 

 

 

6 – OBRAS PÚBLICAS------------------------------------------------------------------------------- 

6.1 – CONSTRUÇÃO DO CAMINHO RURAL DE TRAVANCA A SANTA CRUZ -  

APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO------------------------------------------------- 

Em cumprimento do estabelecido no artigo 116.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

foi presente a minuta do contrato da empreitada de “Construção do Caminho Rural de 

Travanca a Santa Cruz, a celebrar entre o Município de Vinhais e a firma Anteros 

Empreitadas – Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A., adjudicatária da referida 

empreitada.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Após a sua leitura, foi deliberado por unanimidade e em minuta, aprovar a referida minuta 

de contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6.2 – CEMITÉRIO DA SOUTILHA – ALTERAÇÃO DE PROJECTO------------------- 

Foi presente o projecto de ampliação do cemitério da Soutilha, com as devidas alterações, 

que ficam arquivadas junto a esta acta.--------------------------------------------------------------- 

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta,  aprovar as alterações ao projecto de ampliação 

do cemitério da Soutilha.------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6.3 – AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE E CONSTRUÇÃO DE UM BAR NA 

ÁREA DESPORTIVA, INCLUINDO EQUIPAMENTO – PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A firma Abel Luís Nogueiro & Irmãos, Ld.ª, adjudicatária da empreitada “Ampliação do 

Restaurante e Construção de um Bar na Área Desportiva, incluindo equipamento”, 

solicitou, por escrito, que lhe seja concedida prorrogação do prazo da empreitada em causa, 

até 30 de Abril de 2003, considerando que as más condições climatéricas que se fizeram 

sentir não permitiram a conclusão dos trabalhos.--------------------------------------------------- 

Este pedido foi informado favoravelmente pela fiscalização, informação que fica arquivada 

junto a esta acta.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, nos termos do art.º 194.º, do D.L. n.º 59/99, de 

2 de Março, conceder a prorrogação do prazo de execução até 30 de Abril de 2003, sem 

encargos para a autarquia.------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

7 – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO---------------------------------------------- 

O Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, veio regulamentar a criação do Conselho 

Municipal de Educação, anteriormente designado por Conselho Local de Educação.---------

No seguimento deste preceituado, a técnica superior de sociologia, Maria José Gomes, 

através da informação n.º 7/03, de 7 de Fevereiro, que vinha acompanhada de uma 
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proposta para criação do referido Conselho, que se arquiva junto a esta acta, informou que 

se impõe uma revisão ao documento aprovado em reunião do executivo, datada de 10 de 

Dezembro de 2002.--------------------------------------------------------------------------------------  

 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação e aprovar a proposta para 

criação do Conselho Municipal de Educação, bem como submetê-la à aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro.- 

 

 

8 – 2.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 1.ª ALTERAÇÃO AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS---------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a 2.ª alteração ao Orçamento da 

Despesa no montante de trinta e quatro mil euros (34.000,00 €) e a 1.ª alteração ao Plano 

Plurianual de Investimentos.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9 – REMODELAÇÃO DO LARGO DA FEIRA DA MOIMENTA – COMISSÃO DE 

ANÁLISE DE PROPOSTAS------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor presidente apresentou uma proposta, para constituição da comissão de análise da 

obra de remodelação do largo da feira da Moimenta, e que fica arquivada junto a esta acta.- 

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a proposta apresentada.------------------- 

 

 

E eu,                                                       chefe da Repartição Financeira, a redigi e assino.--- 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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