
 

ACTA N.º 20/2000 
 
 

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

Setembro  de dois mil.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

 

• José Manuel Rodrigues, funcionário administrativo aposentado;-- 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Faltou, por motivo de serviço: Senhor Vereador Rui Pires Fernandes dos Reis, professor.--- 

 

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

 

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

 

Hora de encerramento: Dezasseis horas e trinta 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 do C.M. entre  Mofreita e Moimenta – 1.ª fase – Trespasse da 

empreitada 

6.2 – Arruamentos em Edrosa – Proposta para realização de trabalhos a mais 

6.3 – Zona Industrial  de Vinhais – Aquisição de terrenos 

6.4 – Resíduos sólidos – Plano de Serviços de Limpeza e Circuitos de Recolha 

6.5 – Abastecimento de água e saneamento a Penhas Juntas – Minuta de contrato 

6.6 – Arruamentos em Tuizelo – Adjudicação 

 

7 – Pedidos de parecer 

7.1 – José Joaquim Silva – plantação de choupos 

7.2 – Manuel Carlos Dias – plantação de eucaliptos 

7.3 – Manuel Carlos Gonçalves – instalação de máquinas de jogos 

 

8 – Transportes escolares 

8.1 – Augusto César Afonso – Alteração de equipamento 

8.2 – Transportes escolares - adjudicação 

 

9 – Aquisição de bens e serviços para o ano dois mil 

9.1 – Materiais para águas – análise de propostas 
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10 – 13.ª Alteração ao Orçamento e 11.ª Alteração ao Plano de Actividades 

 

 

1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente informou não ter qualquer assunto para discutir neste período, mas 

demonstrou-se disponível para responder às questões  que os Senhores Vereadores 

pretendessem apresentar. 

Usou então da palavra o Senhor Vereador José Paulino Castanheira para informar que seria 

aconselhável colocar raids de protecção na penúltima curva da estrada municipal que liga 

Vale das Fontes a Nuzedo de Baixo no sentido descendente, uma vez que aquele troço se 

torna bastante perigoso podendo originar despistes de viaturas. 

Seguidamente questionou o Senhor Presidente, qual a possibilidade de fazer um 

prolongamento dos drenos das fossas sépticas de Nuzedo de Baixo, dado os existentes se 

encontrarem a desaguar num caminho público. 

Relativamente a este assunto, o Senhor Presidente informou este Senhor Vereador que já 

no ano de mil novecentos e noventa e quatro, o engenheiro José Figueiredo Dias, tinha 

tentado solucionar este problema, desconhecia as razões porque o não foi feito, no entanto 

vai-se estudar novamente este assunto. 

O Senhor Vereador Amilcar Sá, opinou que seria conveniente colocar raids de protecção 

no caminho municipal que liga o cruzamento da estrada nacional para Ervedosa, no sentido 

descendente, junto da propriedade pertença do Senhor Armando Sá, uma vez que a estrada, 

naquele local, não possuía bermas. 

 

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 e do 

Senhor Vereador Florêncio de Jesus Frias Vieira, por não terem estado presentes na 

respectiva reunião. 
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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  Em adjudicação 
Pavimentação do arruamento que liga o lugar de 
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 concurso 

Construção do C. M. Da E.M. a Minas de Ervedosa  Em concurso 
Construção de uma fonte luminosa em Rebordelo  Em concurso 
Obras por Administração Directa 
Reparação e conservação da rede viária do concelho  Em execução 
Construção dos passeios em Rebordelo  Em execução 
Arruamentos em Vale das Fontes  Em execução 
Arruamentos em Romariz  Em execução 
Arruamentos em Rebordelo  Em execução 
Acesso às Piscinas Cobertas  Em execução 
Participação na Soc. Carnes de Vinhais – Arranjo da 
zona envolvente ao Matadouro  Em execução 

Limpeza e abertura de caminhos agrícolas em 
Montouto  Em execução 

Limpeza de caminhos agrícolas em Candedo  Em execução 
Arruamentos em Vinhais – Rua Dr. Álvaro Leite  Em execução 

CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
Obras Empreitadas 
Construção do tanque de aprendizagem para natação 2.ª 
fase  Em concurso 
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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 

Beneficiação e ampliação do saneamento em Espinhoso  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 água no Pinheiro 
Novo  Em execução 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DAS FREGUESIAS 
Obras por administração directa 
Construção da sede de 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 

Obras empreitadas 

Futuras instalações das finanças em Vinhais  Em concurso 

 

 

 

4 - ASSUNTOS DEFERIDOS NO USO DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS 

Foi tomado conhecimento dos assuntos deferidos no uso de competências delegadas, 

também previamente comunicadas aos Senhores Vereadores, que aqui se reproduzem: 

 Aprovação condicionada do projecto de arquitectura para construção de uma garagem 

que o Senhor João dos Santos, pretende levar a efeito na povoação de Vale de Janeiro; 

 Aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de uma moradia que o 

Senhor João Batista, pretende levar a efeito na povoação de Travanca; 

 Aprovação do projecto de arquitectura relativo à  construção de uma moradia que o 

Senhor António dos Santos Barreira de Sá, pretende levar a efeito na povoação de 

Valpaço; 

 Aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de uma moradia que o 
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Senhor Clemente Garcia dos Santos, pretende levar a efeito na povoação de Quintela.   
  

  

5 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

Foi tomado conhecimento do diário da tesouraria, datado de um de Setembro de dois mil, 

que acusa os seguintes saldos: 

Em operações orçamentais-----------------------------------------------------------47 850 250$00 

Em operações de tesouraria----------------------------------------------------------56 406 290$00 

 

 

6 – OBRAS PÚBLICAS 

6.1 – CONSTRUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL ENTRE MOFREITA E 

MOIMENTA 1.ª FASE – TRESPASSE DA EMPREITADA 

O Senhor Presidente informou  os Senhores Vereadores que a firma “A Construtora do 

Barroso, Ld.ª”, adjudicatária da empreitada de construção do caminho municipal entre a 

Mofreita e Moimenta – 1.ª Fase, Lanço entre a Moimenta e a Ponte do Couço, tinha 

suspendido os trabalhos, e após várias comunicações por parte da Câmara para retomarem 

os trabalhos, os mesmos ainda não foram reiniciados. Nesta data solicita autorização para 

ceder a posição contratual da referida empreitada, para a firma Manuel “Rodrigues 

Lameiro, Ld.ª”, invocando que o seu equipamento e central de betuminosos se encontrem 

implantados na cidade da Figueira da Foz e o plano de trabalhos não lhes permitirá 

finalizar a obra dentro dos prazos previstos. 

Informou ainda, que por sua vez, a firma “Manuel Rodrigues Lameiro, Ld.ª” tinha enviado 

uma carta, onde informa que aceita o trespasse em causa. 

Considerando que esta obra está candidatada aos fundos comunitários e porque se corre o 

risco de se perder a comparticipação, caso não esteja concluída até ao final do mês de 

Setembro, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, autorizar a cedência contratual da 

empreitada de “Construção do caminho municipal de Mofreita-Moimenta – 1.ª fase – 

Lanço entre Moimenta e Ponte do Couço” 

 

6.2 – ARRUAMENTOS EM EDROSA – PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DE 

TRABALHOS A MAIS 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta do adjudicatário da empreitada de 
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“Pavimentação dos arruamentos na povoação de Edrosa”, para realização de trabalhos a 

mais, do seguinte teor: 

 

 Quant. Un. Preços unit. Valores par. 

2 – PAVIMENTAÇÃO 

2.1 – Sub-base de brita, com 0,20 m de espessura 

após recalque, em zonas humidade, após limpeza 

de lamas. 

 

 

 

177.58 

 

 

 

m2 

 

 

 

850.00 

 

 

 

150 943.00 

3 – DIVERSOS 

3.1 – Fornecimento e assentamento de PVC 

∅300mm p/ condução de águas sobrantes dos 

lavadouros, incluindo todo o movimento de 

terras. 

 

 

 

 

12.00 

 

 

 

 

ML 

 

 

 

 

7.500.00 

 

 

 

 

90 000.00 

3.2 – Fornecimento e assentamento de manilhas 

∅ 500 mm p/ condução de águas sobrantes dos 

lavadouros, incluindo todo o movimento de 

terras e escavação em rocha 

 

 

 

47.10 

 

 

 

ML 

 

 

 

10.200.00  

 

 

 

480.420.00 

3.3 – Execução em betão ciclopico de bocas de 

aqueduto em escavação ou aterro ∅ 500. 

 

4.00 

 

UN 

 

50.000 

 

200.000.00 

   TOTAL 921.363.00 

 

Na referida proposta vinha manuscrita uma informação da fiscalização, do teor seguinte: 

“Os preços das rubricas apresentados pelo empreiteiro são em meu entender aceitáveis, 

estando dentro dos preços correntes praticados na região, pelo que se propõe o acordo para 

estes trabalhos a mais não previstos.” 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação técnica e adjudicar os trabalhos 

a mais no montante de novecentos e vinte e um mil trezentos e sessenta e três escudos, 

(921 363$00) + IVA. 

 

6.3 – ZONA INDUSTRIAL DE VINHAIS – AQUISIÇÃO DE TERRENOS 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma informação subscrita pelo Senhor Vereador 

Américo Pereira, do teor seguinte: 
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“A Câmara Municipal adquiriu mediante compra, a Lúcia Maria Lousada, residente em 

Vinhais, uma parcela de terreno que veio a ser destacada do artigo rústico da freguesia de 

Vinhais 5916, pelo preço de 2 100 000$00 e com uma área de 6 500 m2. 

Acontece que devido ao alargamento da zona industrial, assunto que deve ser encarado a 

curto prazo, ao facto de a parte restante do terreno em causa estar encravado, de confinar 

com os nossos terrenos e ainda porque neste momento as suas aptidões agrícolas são quase 

nulas, depois de ter conversado com a proprietária, entrámos em negociações para a 

aquisição das parcelas em falta. 

Como a parte a negociar agora tem de área cerca de 6 244 m2 e atendendo a que os 

terrenos na zona estão um pouco mais valorizados, parece-me que o preço de aquisição 

justo se cifra pelos 2 350 000$00. 

Proponho assim: 

Que se adquira a parcela de terreno supra referida 

Pelo preço de 2 350 000$00.” 

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, concordar com a informação prestada e adquirir 

o terreno   em   causa,   pelo  valor  de  dois   milhões   trezentos  e  cinquenta  mil escudos 

( 2 350 000$00). 

 

 

6.4 – RESÍDUOS SÓLIDOS – PLANO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 

CIRCUITOS DE RECOLHA 

Relativamente a este ponto da ordem do dia foi dada a palavra ao Senhor Vereador José 

Manuel Rodrigues, que apresentou o plano de serviços de limpeza e circuitos de recolha de 

resíduos sólidos urbanos, apresentado pela empresa adjudicatária. 

Após a sua discussão e análise, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprová-lo 

com as seguintes adendas: 

1 – Serviço de limpeza urbana 

   - Incluir o bairro D’Além, rua do Centro de Saúde e rua de acesso às piscinas  

      cobertas, marcadas no plano 3-1, 3-2 e 3-3. 

   - A limpeza dos bairros integrados na malha urbana da Vila deve ser, em todos eles,  

      duas vezes por semana. 
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   - Nos circuitos de recolha incluir a povoação de Sernande (Pinheiro Novo) e a praia  

      fluvial no rio mente (Sandim) 

   - As ligações  entre  Vilarinho  e  os  Pinheiros, Candedo e Frades de Lomba, Montouto e  

      Santa Cruz não permitem o trânsito dos carros de recolha dos resíduos sólidos urbanos 

      pelo que se torna necessário fazer alguns ajustamentos. 

 

 

 

6.5 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO A PENHAS JUNTAS – 

MINUTA DO CONTRATO 

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

59/99 de 2 de Março, foi presente a minuta do contrato referente à empreitada de 

“Abastecimento de água e saneamento a Penhas Juntas”, a celebrar entre a Câmara 

Municipal e a firma Construções Gabriel A. S. Couto, Sa.. 

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 da Câmara Municipal. 

 

 

 

6.6 – ARRUAMENTOS EM TUIZELO – ADJUDICAÇÃO 

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo para adjudicação dos arruamentos em 

Tuizelo. Informou que já tinha decorrido o prazo previsto no n.º 2 do art.º 101.º do 

Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, pelo que a empreitada podia  ser adjudicada. 

Considerando que no decorrer da audiência prévia não foi apresentada qualquer 

reclamação por parte dos concorrentes preteridos, foi deliberado, por unanimidade e em 

minuta, adjudicar a empreitada dos “Arruamentos em Tuizelo” à firma Manuel Rodrigues 

Lameiro, pelo montante de quarenta e oito milhões setecentos e noventa e cinco mil e 

quarenta escudos (48 795 040$00) + IVA. 

 

7 – PEDIDOS DE PARECER 

7.1 – JOSÉ JOAQUIM SILVA – PLANTAÇÃO DE CHOUPOS 

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento subscrito por José Joaquim Silva, 
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onde solicita parecer para plantação de choupos no prédio rústico sito no lugar de Cabrões, 

inscrito na matriz predial rústica sob o art.º 1306 pela freguesia de Vinhais, que vinha 

acompanhado de uma informação do engenheiro florestal, Francisco Gilberto Bernardes, 

do seguinte teor: 

 

“Relativamente ao pedido de autorização para plantação de choupos na Quinta da ponte no 

lugar de cabrões na freguesia de Vinhais, entregue nesta autarquia pelo requerente José 

Joaquim Silva, averiguou-se que a rearborização com recurso ao choupo na referida 

parcela respeita as condições referidas nas alíneas do artigo 1.º da portaria n.º 528/89 de 11 

de Julho, como tal, aconselhamos V. Ex.ª a dar autorização de plantação ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 175/88 de 17 de Maio.” 

 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação técnica e emitir parecer 

favorável ao abrigo do Decreto-Lei n.º 175/88 de 17 de Maio. 

 

 

7.2 – MANUEL CARLOS DIAS – PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS 

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento subscrito por Manuel Carlos Dias,, 

onde solicita parecer para plantação de eucaliptos  no prédio rústico sito no lugar de 

Maçares, inscrito nas matrizes prediais rústicas sob os arts.º 1172 e 1173, pela freguesia de 

Celas, que vinha acompanhado de uma informação do engenheiro florestal, Francisco 

Gilberto Bernardes, do seguinte teor: 

 

“Relativamente ao pedido de autorização para plantação de eucaliptos no lugar de maçares 

na freguesia de Celas, entregue nesta autarquia a 24 de Agosto do presente ano pelo 

requerente Manuel Carlos Dias, averiguou-se que a rearborização com recurso a eucaliptos 

nas referidas parcelas não respeitam as condições referidas na alínea d) do artigo 1.º da 

portaria n.º 528/89 de 11 de Julho, dado as parcelas fazerem parte da REN nomeadamente 

áreas com risco de erosão, como tal, aconselhamos V. Ex.ª a não dar autorização de 

plantação ao abrigo do Decreto-Lei n.º 175/88 de 17 de Maio.” 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação técnica e emitir parecer 

desfavorável ao abrigo do Decreto-Lei n.º 175/88 de 17 de Maio. 
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7.3 – MANUEL CARLOS GONÇALVES – INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE 

JOGOS 

Manuel Carlos Gonçalves, solicitou, por escrito, parecer sobre a instalação de máquinas de 

jogos, no seu estabelecimento de café,  sito na povoação e freguesia de Celas. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, emitir parecer favorável, nos termos do n.º 1, 

do art.º 1.º, da Lei n.º 2/87, de oito de Janeiro. 

 

 

8 – TRANSPORTES ESCOLARES 

8.1 – AUGUSTO CÉSAR AFONSO – ALTERAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

Foi presente um requerimento subscrito por Augusto César Afonso, do seguinte teor: 

 

“Augusto César Afonso, natural e residente em Cabeça de Igreja, concorrente a efectuar 

transportes   escolares  no ano lectivo de 2000/2001, com a viatura marca Fiat matrícula 

BJ-50-60, vem informar V. Ex.ª que adquiriu outra viatura marca Toyota matrícula SP-78-

07 (em melhor estado e com mais lotação) e vem solicitar que lhe seja autorizada a troca 

dos documentos já apresentados.” 

 

Deliberado, por unanimidade, autorizar a mudança de equipamento. 

 

 

8.2 – TRANSPORTES ESCOLARES – ANÁLISE DE PROPOSTAS 

Pelo Senhor Vereador Américo Jaime Afonso Pereira foram presentes os processos do 

concurso para transportes escolares, ano lectivo dois mil – dois mil e um, procedendo-se a 

uma análise pormenorizada de todos os circuitos. 

Considerando que a abertura das aulas, foi antecipada, foi deliberado, por unanimidade e 

em minuta, adjudicar de conformidade com a alínea a), do n.º 1, do art.º 103.º, do Código 

do Procedimento Administrativo, as prestações de serviços a seguir mencionadas: 

 

CICLO E SECUNDÁRIA 

 

CIRCUITO N.º 8 - SÃO JUMIL - VILAR DE LOMBA - TRINCHEIRAS 
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Ao concorrente  Glória  Maria  Terrão, pelo preço diário de dois mil e setecentos escudos 

(2 700$00) IVA incluído, em virtude de ser a proposta mais vantajosa. 

 

CIRCUITO N.º 9 - EDRAL - FRADES - TRINCHEIRAS 

Ao concorrente  Raúl dos Santos Santos, pelo preço diário de três mil e duzentos escudos 

(3 200$00), IVA incluído, em virtude de aos outros concorrentes já lhe terem sido 

adjudicados outros circuitos. 

 

CIRCUITO N.º 10 - VALE DE JANEIRO - MAÇAIRA - CRUZAMENTO DA 

ESTRADA NACIONAL 

Ao concorrente Albano dos Santos Gomes, pelo preço diário de três mil setecentos e 

oitenta escudos ( 3 780$00) IVA incluído, em virtude de ser a proposta mais vantajosa. 

  

CIRCUITO N.º 12 – TRAVANCA - CRUZAMENTO DA ESTRADA NACIONAL 

Ao concorrente Maria de Lurdes Santarém, pelo preço diário de mil quatrocentos e 

cinquenta escudos (1 450$00) + IVA, em virtude de ser a proposta mais vantajosa. 

 

CIRCUITO N.º 13 - ZIDO - CRUZAMENTO DA ESTRADA NACIONAL 

Ao concorrente Maria de Lurdes Santarém, pelo preço diário de mil trezentos e cinquenta 

escudos (1 350$00) + IVA, em virtude de ser a proposta mais vantajosa. 

 

CIRCUITO N.º 14 - CANDEDO - ABOÁ - CRUZAMENTO DA ESTRADA 

NACIONAL 

Ao concorrente Albano dos Santos Gomes, pelo preço diário de três mil quatrocentos e 

oitenta escudos (3 480$00) IVA incluído, em virtude de ser a proposta mais vantajosa e já 

ter efectuado o mesmo circuito em anos anteriores. 

 

CIRCUITO N.º 19 - NUZEDO DE CIMA - TUIZELO 

Ao concorrente  Augusto  César  Afonso,  pelo preço  diário  de  mil e quinhentos escudos 

(1 500$00) IVA incluído, em virtude de ser a proposta mais vantajosa. 

CIRCUITO N.º 20 - CISTERNA - VILARINHO DE LOMBA - QUIRÁS - EDROSO - 

PASSOS 

Ao concorrente Narciso Augusto Salgado, pelo preço diário de quatro mil setecentos e 
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cinquenta escudos (4 750$00) IVA incluído, em virtude de ser a proposta mais vantajosa. 

 

CIRCUITO N.º 23 - CABEÇA DE IGREJA - CRUZAMENTO DA ESTRADA 

NACIONAL 

Ao concorrente  Doro  Agapito Afonso, pelo preço diário de dois mil e trezentos escudos 

(2 300$00) IVA incluído, em virtude de ser a proposta mais vantajosa. 

 

CIRCUITO N.º 28 - VILAR SÊCO - CRUZAMENTO DA ESTRADA NACIONAL 

Ao concorrente Maximino António Barreira, pelo preço diário de três mil e quinhentos 

escudos (3 500$00), isento de IVA, em virtude de ser a proposta mais vantajosa. 

 

CIRCUITO N.º 31 - CAVAGES - VALE DE JANEIRO 

Ao concorrente  Guilherme  Afonso  Domingues, pelo   preço  diário  de três mil escudos 

(3 000$00), IVA incluído, em virtude de ser a proposta mais vantajosa e ter efectuado este 

circuito em anos anteriores. 

 

CIRCUITO N.º 33 – PENHAS JUNTAS – FALGUEIRAS – AGROCHÃO – TORRE 

DONA CHAMA 

Ao concorrente José António Gonçalves, pelo preço diário de três mil escudos (3 000$00) 

+ IVA, em virtude de ser a proposta mais vantajosa. 

 

CIRCUITO N.º 36 - MINAS - NUZEDO DE BAIXO 

Ao concorrente João Carlos Nascimento, pelo preço diário de dois mil e oitocentos escudos 

(2 800$00) IVA incluído, em virtude de ser o único concorrente, e o preço ser aceitável. 

 

ESCOLA PRIMÁRIA 

 

CIRCUITO N.º E 7 - VILARINHO DAS TOUÇAS - SEIXAS 

Ao concorrente Aníbal dos Reis Pedreira, pelo preço diário de três mil e seiscentos escudos 

(3 600$00) IVA incluído, em virtude de ser a proposta mais vantajosa. 

CIRCUITO N.º E 10 - SANTALHA - SEIXAS 

Ao concorrente Aníbal dos Reis Pedreira, pelo preço diário de dois mil e oitocentos 

escudos (2 800$00) IVA incluído, em virtude de ser a proposta mais vantajosa. 
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CIRCUITO N.º E 13 - SANDIM - BRITO – FRADES - EDRAL 

Ao concorrente Narciso Augusto Salgado, pelo preço diário de dois mil e quinhentos 

escudos (2 500$00) IVA incluído, em virtude de ser a proposta mais vantajosa. 

 

CIRCUITO N.º E14 – SOUTILHA – NUZEDO DE BAIXO 

Ao   concorrente   João  Carlos  do  Nascimento  pelo   preço  diário  de  dois   mil  escudos  

(2 000$00) IVA incluído, em virtude de ser o único concorrente, e o preço ser aceitável. 

 

CIRCUITO N.º E 15 - MINAS - NUZEDO DE BAIXO 

Ao concorrente João  Carlos  do  Nascimento pelo preço  diário  de  dois   mil  e oitocentos 

escudos  (2 800$00) IVA incluído, em virtude de ser o único concorrente, e o preço ser 

aceitável. 

 

CIRCUITO N.º E 19 – ERMIDA - VINHAIS 

Ao   concorrente   José  António  Reis   Silva,   pelo  preço  diário   de  mil  e  cem  escudos 

(1 100$00) + IVA, em  virtude  de  ser a proposta mais vantajosa, e aos outros concorrentes 

já lhe terem sido atribuídos outros circuitos. 

 

 

TELESCOLAS 

 

CIRCUITO N.º T 1 - SANDIM - BRITO - VILAR SÊCO  

Ao concorrente Maximino António Barreira, pelo preço diário de dois mil e setecentos 

escudos (2 700$00) isento de IVA , em virtude de ser a proposta mais vantajosa. 

  

CIRCUITO N.º T 3 - PENSO - SANTALHA 

Ao  concorrente   Augusto  César  Afonso, pelo   preço  diário  de  três  mil  e  cem escudos 

(3 100$00) IVA incluído, em virtude de ser a proposta mais vantajosa. 

 

CIRCUITO N.º T 6 -  FRADES - EDRAL - VILAR DE LOMBA 

Ao concorrente Glória Maria Terrão, pelo preço diário de dois mil quatrocentos e 

cinquenta escudos (2 450$00) IVA incluído, em virtude de ser a proposta mais vantajosa. 
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9 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O ANO DOIS MIL 

9.1 – MATERIAIS DE ÁGUA – ANÁLISE DE PROPOSTAS 

Pelo Senhor Presidente foi presente o relatório de análise das propostas apresentadas  para 

aquisição de materiais de água para o ano dois mil. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, concordar com o referido relatório e iniciar o 

processo para adjudicação, nos termos do n.º 2, do art.º 108.º, do Dec-Lei n.º 197/99, de 8 

de Junho. 

 

 

10 – 13.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 11.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE 

ACTIVIDADES 

Foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a décima terceira alteração ao 

Orçamento,  no valor de quinze mil cento e treze contos e a décima primeira ao Plano de 

Actividades, no valor de catorze mil cento e setenta e três contos. 

 

 

 

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

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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