
 
  

MUNICÍPIO DE VINHAIS 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 
 

DATA: 2018/12/27                                                                                     ATA N.º 25/2018 
       
 
  
Presenças: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 Luís dos Santos Fernandes, que presidiu; -------------------------------------------------- 

 Martinho Magno Martins; -------------------------------------------------------------------- 

 Pedro Miguel Martins Miranda; ------------------------------------------------------------- 

 Márcia do Rosário Miranda Canado; ------------------------------------------------------- 

 Deolinda Maria Malta Gomes, em substituição de Carlos Abel Almendra Frias 

Vieira; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Amândio José Rodrigues; -------------------------------------------------------------------- 

 Margarida Garcia dos Santos Patrício. ------------------------------------------------------ 

 

 

Local da reunião: Edifício dos Paços do Município. ----------------------------------------------- 

 

Hora de abertura: Dez horas. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Hora de encerramento: Dez horas e trinta minutos.------------------------------------------------ 

 

 

Secretariou: Horácio Manuel Nunes, Dirigente Intermédio de 3.º grau (em regime de 

substituição), da Unidade de Administração Geral e Finanças. ---------------------------------- 
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1 – Período de antes da ordem do dia. ------------------------------------------------------------ 
 

ORDEM DO DIA  

 

2 – Ata 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 do Boqueiro – Adjudicação. ------------------------------------------------------ 

 

7 – Obras Particulares:-------------------------------------------------------------------------------- 

7.1 – Manuel José Silva Fernandes – Vinhais – Destaque de Parcela. ----------------------- 

 

8 - 15 ª Alteração ao Orçamento da Despesa e 12.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos – Ratificar. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

9 – Período Reservado ao Público. ------------------------------------------------------------------ 

 

 

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

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, para desejar a continuação de 

boas festas e um bom ano de dois mil e dezanove. ------------------------------------------------- 

Seguidamente informou que pretendia deixar uma palavra de agradecimento à Senhora 

Engenheira Carla Maria Gonçalves Alves Pereira, pelo trabalho desenvolvido em prol do 

Concelho de Vinhais, uma vez que, passou a desempenhar, em comissão de serviço, as 

funções de Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte. --------------------------------- 
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O Senhor Vereador Amândio José Rodrigues, alertou para o facto de existirem pessoas a 

depositarem lixo, num terreno situado na parte esquerda do caminho municipal a seguir à 

Quinta de Riassós, pelo que seria conveniente averiguar esta situação. ------------------------- 

Referindo-se à Senhora Engenheira Carla Maria Gonçalves Alves Pereira, questionou o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, se já tinha sido designado algum trabalhador para 

o seu lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, esclareceu que no Parque Biológico já vinha a 

ser coadjuvada pelo Miguel António Fernandes. Relativamente à Feira do Fumeiro ia ser 

realizada uma reunião para ser discutido o assunto. ------------------------------------------------ 

 

 

ORDEM DO DIA  

 

2 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. ------------------------------------------------------------ 

A ata da reunião anterior, previamente enviada aos Senhores Vereadores, por fotocópia, 

depois de lida, foi aprovada por maioria, com cinco votos a favor e duas abstenções dos 

Senhores Vereadores Pedro Miguel Martins Miranda e Deolinda Maria Malta Gomes, 

motivadas por não terem estado presentes na reunião em causa. --------------------------------- 

 

 

3 - EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. ------------------------------------------------------- 

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

quer por administração direta, cuja relação foi previamente enviada aos Senhores Vereadores, 

e que fica arquivada na pasta respetiva. -------------------------------------------------------------- 

 

 

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

Foi presente a relação dos assuntos deferidos no uso de competências delegadas, que a seguir 

se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Aprovação do projeto de arquitetura para reconstrução/legalização de uma moradia na 

povoação de Quirás, em nome de Paulos dos Santos Carvalheiros. ------------------------------ 
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5 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA. ----------------------------------------------------- 

Foi tomado conhecimento do resumo diário de tesouraria, datado do dia vinte e sete do mês 

de dezembro, do ano de dois mil e dezoito, que acusa os seguintes saldos:---------------------- 

Em dotações Orçamentais ....................................................................................349.786,50 € 

Em dotações Não Orçamentais .............................................................................572.997,73 € 

 

 

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

6.1 – CAMINHO DO BOQUEIRO – ADJUDICAÇÃO. -------------------------------------- 

Foi presente o relatório final elaborado pelo júri do procedimento levado a efeito para a 

eventual realização da empreitada de execução do “Caminho do Boqueiro”, o qual propõe a 

adjudicação da referida empreitada à empresa “António Manuel Gil”, pelo valor de cento e 

catorze mil cento e trinta e cinco euros (114.135,00 €), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Amândio José Rodrigues, disse que tinham sido convidadas três 

empresas do Concelho, o que era correto, entendia no entanto que, deveriam ser convidados 

todos os empreiteiros que reunissem as condições necessárias, se não apresentassem 

propostas o problema era deles e não poderiam queixar-se. ---------------------------------------  

 

Após análise e discussão do processo, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, 

concordar com o relatório final elaborado pelo júri do procedimento e adjudicar a empreitada 

de execução do “Caminho do Boqueiro”, à empresa “António Manuel Gil”, pelo valor de 

cento e catorze mil cento e trinta e cinco euros (114.135,00 €), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7 – OBRAS PARTICULARES:---------------------------------------------------------------------- 

7.1 – MANUEL JOSÉ SILVA FERNANDES – VINHAIS – DESTAQUE DE 

PARCELA. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente um requerimento subscrito por Manuel José Silva Fernandes, onde solicita 

autorização, nos termos do n.º 4, do art.º 6.º, do Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação, para proceder ao destaque de uma parcela de terreno com a área de 971,81 metros 
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quadrados, a destacar do prédio rústico, inscrito pela freguesia de Vinhais sob o art.º 3872, 

com a área total de 5192 metros quadrados, e descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Vinhais sob o n.º 1179/20000215 e que confronta de norte e sul com Manuel José Silva 

Fernandes, nascente com herdeiros de Luís Borges e Poente com caminho. ------------------- 

 

Encontra-se manuscrito, no requerimento em causa, um parecer emitido pela técnica superior 

de arquitetura, Susana Maria Pinto Martins, do seguinte teor: ------------------------------------ 

 

“Relativamente ao assunto em análise e atendendo ao disposto no n.º 10 e n.º 4, do art.º 6.º, 

do RJUE, a presente operação encontra-se isenta de controlo prévio.” -------------------------- 

 

O Senhor Vereador Amândio José Rodrigues, disse que, já tinha chamado à atenção, no 

mandato anterior, que os pareceres não deviam vir manuscritos nos próprios documentos, os 

mesmos deviam constar de modelo próprio a ser anexado ao documento que lhe deu origem.  

 

Após discussão do assunto em causa, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, 

autorizar, nos termos do n.º 4, do art.º 6.º, do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 

o destaque da parcela de terreno com a área de 971,81 metros quadrados a destacar do prédio 

rústico com a área de 5192 metros quadrados, inscrito na matriz predial pela freguesia de 

Vinhais sob o art.º 3872 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Vinhais sob o n.º 

1179/20000215 e que confronta de norte, sul com Manuel José Silva Fernandes, nascente 

com herdeiros de Luís Borges e Poente com caminho. -------------------------------------------- 

 

 

8 - 15 ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA E 12.ª ALTERAÇÃO AO 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – RATIFICAR. -------------------------- 

Foi presente um despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: --- 

 

“Atendendo a que se torna necessário dar resposta a compromissos assumidos, entre eles 

com Instituições sem fins lucrativos, como é o caso da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Vinhais, da Empresa Municipal Carnes de Vinhais, E.M. Sa., de pagamento 

de seguros, e outros determino, ao abrigo das competências do n.º 3, do art.º 35.º, do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ao Núcleo da Contabilidade para proceder à 
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elaboração de uma alteração orçamental para reforço das rúbricas orçamentais a seguir 

indicadas no valor total de cento e cinco mil e quinhentos euros (105 500,00€), a qual aprovo. 

 

           - 0102/020201              Encargos de Instalações………15.000,00€ 

 - 0102/020212               Seguros………………………...5.000,00€ 

           - 0102/02022504           Iluminação Pública…………...57.000,00€    

 - 0102/040701               Instituições……………….....….9.000,00€ 

            - 0102/0501010102       Carnes de Vinhais, EM. Sa…..17.000,00€ 

            - 0102/0602010199        Taxas Outras…………………. 2.500,00€ 

 

Submeta-se o presente despacho, bem como a respetiva alteração orçamental, à próxima 

reunião de Câmara para ratificar.” -------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberado, por maioria com quatro votos a favor e três abstenções dos Senhores Vereadores 

da Coligação “É Tempo de Mudar - PPD/PSD.CDS-PP”, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal e aprovar a 15.ª Alteração ao Orçamento da Despesa e a 

12.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ---------------------------------------------- 

 

 

 

9 – PERÍODO RESERVADO AO PÚBLICO. -------------------------------------------------- 

Sem intervenções. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

E eu, Horácio Manuel Nunes, Dirigente Intermédio de 3.º grau (em regime de substituição), 

da Unidade de Administração Geral e Finanças, a redigi e assino. ------------------------------ 


