
 

ACTA N.º 25/2000 
 
 

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

Novembro 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;----------------------------------- 

 

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

 

• 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 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 – Pavimentação dos arruamentos na povoação de Edrosa – Trabalhos a mais 

6.2 – Conclusão da Casa da Cultura de Sobreiró de Cima – aprovação de projecto, 

programa de concurso e caderno de encargos 

6.3 – Infraestruturas da Zona Industrial de Vinhais – 2.ª fase (eléctricas e telefónicas) 

análise de propostas 

6.4 – Rede viária da sede do concelho – 2.ª fase – Trabalhos a mais 

 

7 – Candidatura ao programa inserção/emprego 

 

8 – Educação pré-escolar – apretrechamento das instalações destinadas ao 

fornecimento de refeições 

 

9 – Alteração das tarifas do fornecimento de água 

 

10 – Sede da Junta de Vilar de Lomba – Beneficiação e conservação 

 

11 – II Exposição do fumeiro de Vinhais – Casa do Concelho de Vinhais em Lisboa 

 

12 – 18.ª Alteração ao Orçamento e 16.ª Alteração ao Plano de Actividades 
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1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente informou todos os membros presentes, que tinha sido convidado pela 

comissão concelhia do Partido Socialista para encabeçar a lista por aquele partido político, 

para a próxima eleição da Câmara Municipal e tinha aceitado, o referido convite. 

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

Vereadores pretendessem apresentar. 

Usaram da palavra os Senhores Vereadores Florêncio de Jesus Frias Vieira e Amilcar 

António Sá, para agradecer a amabilidade que o Senhor Presidente teve, em lhe prestar 

directamente tal informação e desejar-lhe felicidades para tal acto. 

No seguimento do pedido formulado pelo Senhor Presidente da Câmara, na última reunião 

do executivo, o Senhor Vereador Amilcar António Sá, demonstrou vontade em sugerir 

algumas obras que gostava de ver incluídas no plano de actividades para o ano dois mil e 

um. A sua preocupação prende-se com as acessibilidades das aldeias. Assim, e uma vez 

que a rede viária municipal, se encontra um pouco  por todo o lado, em mau estado, devia 

ser reforçada a verba a inscrever na rúbrica da beneficiação e conservação da rede viária. 

No tocante à rede de esgotos, existem redes de saneamento, que não se encontram 

devidamente concluídas, embora algumas não sejam da responsabilidade deste executivo, 

como é o caso de saneamento em Ervedosa, onde existem cerca de nove moradores que 

não são servidos, pela rede de saneamento, assim, sugeria a inscrição do projecto de 

ampliação do saneamento em Ervedosa. 

No que concerne ao objectivo desporto e tempos livres, sugeriu a inscrição de um projecto 

para estudo, a nível do rio Tuela, que envolvesse todo o espaço desde o moinho até à Zona 

da Ribeira, com aproveitamento dos caminhos pedonais, com vista à instalação de um 

parque de campismo e construção de uma praia fluvial a jusante da barragem do Torga em 

Nuzedo de Baixo. 

No tocante ao Turismo sugeriu a inscrição de uma verba para recuperação do património 

cultural existente no concelho. 

Por fim, declarou que não sabia se seria viável mas sugeria a construção de um anfiteatro 

ao ar livre na parte superior do jardim no Largo do Arrabalde em Vinhais, aproveitando o 

desnível existente entre o jardim e a rua principal. 

Usando da palavra o Senhor Vereador Américo Jaime Afonso Pereira, informou que para 

este  local já existe um estudo para instalação de uma fonte, em sistema de cascata. 

O Senhor Vereador Florêncio de Jesus Frias Vieira, questionou o Senhor Presidente, qual o 
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destino a dar às das Casas Novas? 

O Senhor Presidente esclareceu que o Instituto Português do Livro e da Biblioteca, 

pretende a instalação da biblioteca a nível do primeiro e segundo piso, pelo que esta 

questão ainda se encontra por resolver. 

 

 

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 Vereador Américo 

Jaime Afonso Pereira, por não ter estado presente na respectiva reunião. 

 

 

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  Adjudicado 
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Beneficiação da rede viária da sede do concelho – 2.ª 
fase - Pavimentação do arruamento que liga o lugar da 
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 adjudicação  

Construção do C. M. da E.M. a Minas de Ervedosa  Adjudicado 
Construção de uma fonte luminosa em Rebordelo  Adjudicada 
Execução das infra-estruturas (telefónicas e eléctricas) 
na Zona Industrial – 2.ª fase  Em concurso 

Obras por Administração Directa 
Construção dos passeios em Rebordelo  Em execução 
Beneficiação dos arruamentos em Travanca   Em execução 
Arruamentos em Rebordelo  Em execução 
Arruamentos na Cisterna  Em execução 
Acesso às Piscinas Cobertas  Em execução 
Participação na Soc. Carnes de Vinhais – Arranjo da 
zona envolvente ao Matadouro  Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede eléctrica nas 
Falgueiras  Em execução 

Limpeza de caminhos agrícolas em Candedo  Em execução 
CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

Obras Empreitadas   
Construção do tanque de aprendizagem para natação 2.ª 
fase  Adjudicada  

Electrificação da Praia Fluvial do Rabaçal  Adjudicada 
Obras por Administração Directa   
Beneficiação da cerca da Escola Primária n.º 1 de 
Vinhais  Em execução  

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 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO 
Obras por Administração Directa 
Conservação da rede de água na Vila  Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede de saneamento em 
Agrochão  Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede de água em Agrochão  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 da Junta de Vilar de Lomba  Em execução 

HIGIENE PÚBLICA 
Obras empreitadas 
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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 

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

 

 

 

4 - ASSUNTOS DEFERIDOS NO USO DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS 

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

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

 Aprovação do projecto de arquitectura relativo á construção de um armazém para 

recolha de alfaias agricolas, na povoação de Espinhoso, em nome de Antero dos Santos 

Gonçalves; 

 Aprovação do projecto de arquitectura relativo á construção de um  restaurante na 

povoação de Soutelo, em nome de Faustino António Cunha.  

 Aprovação dos projectos de especialidade e licenciamento da obra de construção de 

uma moradia, na povoação de Vale de Janeiro, em nome de Vasco Campião Alves. 

 Aprovação dos projectos de especialidade e licenciamento  da obra de construção de 

uma moradia, na povoação de Santalha, em nome de Maria Gorete Gonçalves. 

 Aprovação dos projectos de especialidade e licenciamento da obra de construção de 

uma cozinha, na povoação de Valpaço, em nome de José Alves. 

 Concessão de alvará de licença de utilização relativa á adaptação de rés do chão a 

espaço comercial, sita na Rua José Morais Sarmento, em Vinhais, em nome de António 

Luís de Albuquerque e Silva e Maria Luisa Rodrigues Albuquerque e Silva. 

 Concessão de alvará de licenciamento para construção de uma moradia, no lugar de 

Fornelo, nesta Vila, em nome de César Batista dos Santos; 

 

 

 

5 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
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Foi tomado conhecimento do diário de tesouraria, datado de dez de Novembro de dois mil, 

que acusa os seguintes saldos: 

Em operações orçamentais--------------------------------------------------------171 474 399$00; 

Em operações de tesouraria---------------------------------------------------------56 901 108$00. 

 

 

6 – OBRAS PÚBLICAS 

6.1 – PAVIMENTAÇÃO DOS ARRUAMENTOS NA POVOAÇÃO DE EDROSA – 

TRABALHOS A MAIS 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma informação emanada da Divisão de Obras e 

Equipamento, do teor seguinte: 

 

“Adjudicatário:  GEOGRANITOS, L.da.  

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

- No decorrer da execução desta empreitada, verificaram-se que alguns troços da malha  

urbana, não estavam contemplados, ou seja não previstos na medição da referida obra, (partes 

escritas e desenhadas), propondo, que sejam  levados a efeito esses trabalhos que em meu entender 

se justificam, considerando-os indispensáveis e necessários, para que se contemple de certa forma, 

todos os arruamentos principais da referida povoação, inseridos no domínio público. 

Trabalhos a mais previstos: 

Os referidos trabalhos a mais, dizem respeito às quantidades (m2 de pavimentação), contemplados 

nas rubricas a concurso, sem que estes preços unitários apresentados na proposta do Adjudicatário, 

fossem alterados. 

Trabalhos a mais imprevistos: 

É necessário, proceder a trabalhos de drenagem, que consistiram na execução de passagens 

hidraúlicas em P.V.C. Ε 300mm., bem como passagem hidráulica em manilhas de betão vibrado Ε 

500mm., bocas em valeta Ε 500mm. em betão e drenagem do leito do pavimento com material 

britado, para saneamento das águas pluviais, em determinadas zonas dos arruamentos, com preços  

acordados, entre ambas as partes, conforme informação anexa. 

Sub-base de brita, com 0,20m de espessura após recalque, em zonas de humidade, após 

limpeza de lamas. 

1.........................................................................177,58m2x850$00=150.943$00 

 

Fornecimento e assentamento de tubo P.V.C. Ε 300mm, para condução de águas sobrantes 
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dos lavadouros, incluindo todo o movimento de terras. 

1.......................................................................12,00m.l.x7.500$00=90.000$00 

Fornecimento e assentamento  de manilhas Ε 500mm. p/ condução de águas sobrantes dos 

lavadouros, incluindo todo o movimento de terras e escavação em rocha. 

1...................................................................47,10m.l.x10.200$00=480.420$00 

Execução em Betão ciclópico de bocas de aqueduto em escavação ou aterro Ε 500mm. 

1........................................................................4UN.x50.000$00=200.000$00 

Total destes trabalhos com preços acordados: 921.363$00 

Capitulo II – Pavimentação 

– (+7.295.67m2x95$00=693.089$00) 

2.1 – (+7.295,67m2x682$00=4.975.647$00) 

2.2 – (+2.553,29m2x1.050$00=2.680.955$00) 

 2.3 – (+2.553,29m2x235$00=600.023$00) 

Dos trabalhos a mais previstos, o custo total destes será de: + 8.949.714$00 

Dos trabalhos a menos previstos, o custo total destes será de: - 869.700$00 

 2.4 – (-390m2x2.230$00= - 869.700$00) 

Dos trabalhos a mais imprevistos, o custo total destes será de:  921.363$00 

      TOTAL =+ 9.001.377$00 

O valor global da referida empreitada de pavimentação dos arruamentos na povoação de 

Edrosa “por série de preços com projecto do Dono da obra” é de 24.223.643$00. 

Face ao exposto, propõe-se à Ex.ma Câmara a execução destes trabalhos supra 

referenciados. “ 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação transcrita e adjudicar a 

realização de trabalhos a mais da empreitada dos “Arruamentos na povoação de Edrosa” à 

firma  Geogranitos, Ld.ª,  no  valor  de  oito   milhões  oitenta   mil  e  catorze   escudos    

(8 080 014$00) + IVA. 

 

6.2 – CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA DE SOBREIRÓ DE CIMA – 

APROVAÇÃO DE PROJECTO, PROGRAMA DE CONCURSO E CADERNO DE 

ENCARGOS 

Pelo Senhor Presidente foi presente o projecto, programa de concurso e caderno de 

encargos, referente à conclusão da casa da cultura de Sobreiró de Cima. 
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Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar o projecto, programa de concurso e 

caderno de encargos, bem como abrir concurso limitado sem publicação de anúncio, para 

fornecimento da mão de obra da referida empreitada. 

 

 

6.3 – INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE VINHAIS – 2.ª FASE 

(ELÉCTRICAS E TELEFÓNICAS) – ANÁLISE DE PROPOSTAS 

Sendo que o Gabinete de Apoio Técnico da Terra Fria Transmontana, não fez chegar a 

análise solicitada a tempo desta reunião, foi deliberado, por unanimidade, retirar este 

assunto da ordem do dia. 

 

 

6.4 – REDE VIÁRIA DA SEDE DO CONCELHO – 2.ª FASE – TRABALHOS A 

MAIS 

Sendo que a Divisão de Obras e Equipamentos, não fez chegar a informação referente a 

trabalhos a mais necessários à empreitada da “Rede Viária da Sede do Concelho – 2.ª 

fase”, a tempo deste reunião, foi deliberado, por unanimidade, retirar este assunto da 

ordem do dia. 

 

 

7 – CANDIDATURA AO PROGRAMA INSERÇÃO/EMPREGO 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma informação subscrita pela técnica superior de 

serviço social – Maria Glória Pires Cruz Veleda, do seguinte teor: 

 

“No âmbito da medida Rendimento Mínimo Garantido, foi criado o Programa 

Inserção/Emprego, cujo objectivo é integrar os beneficiários da referida medida, com 

acordos de inserção assinados na área do emprego e formação profissional. 

A Câmara Municipal de Vinhais, como parceiro deste programa, efectuou duas 

candidaturas, que se encontram a decorrer, tornando-se necessário a elaboração de mais 

duas candidaturas, abrangendo quarenta beneficiários do rendimento mínimo, uma na 

limpeza de matas e florestas, e outra no apoio à comunidade, sendo desenvolvida esta 

ultima actividade no apoio a idosos dependentes e sem apoio de familiares, esta 

problemática é muito sentida neste concelho, devido à falta de equipamentos de apoio à 
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terceira idade. 

Este programa é constituído por duas fases, a 1ª tem uma componente de formação 

especifica com a duração de 250h, esta fase não acarreta despesas para a Autarquia. A 2ª 

fase é o desenvolvimento de uma actividade específica de interesse social, com a duração 

de 12 meses, podendo ser prolongada por mais 6 meses, as despesas para a Autarquia nesta 

fase é o pagamento do subsidio de almoço e seguro de acidentes pessoais.”  

 

Deliberado, por unanimidade concordar com a informação supra transcrita, e analisar o 

pagamento das despesas inerentes a esta formação profissional. 

 

 

8 – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES 

DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma informação subscrita pela técnica superior de 

sociologia – Maria José Gomes, do seguinte teor: 

 

“Na base das solicitações feitas a esta autarquia relativamente à possibilidade de se 

efectuar o fornecimento de almoços às crianças dos Jardins de Infância de Celas e Vilar de 

Lomba surgem algumas dificuldades relacionadas com os locais onde será efectuado este 

serviço, nomeadamente no que se refere à adequação e apetrechamento das instalações 

existentes. 

No caso de Celas existem óptimos recursos em termos de espaço que poderão ser 

aproveitados para refeitório e para  alargamento de horário. No rés do chão do Jardim de 

Infância existe uma cozinha que precisa de ser equipada com  um fogão, um exaustor, um 

frigorífico, um esquentador e um armário de parede. Este equipamento será o essencial 

para o arranque deste refeitório. Necessita alguns arranjos  como a pintura , instalação de 

uma torneira misturadora, trabalhos que poderão ser articulados com a Junta de Freguesia. 

Desta forma, os custos com o apetrechamento deste espaço rondam os 200. 000$00. 

No caso de Vilar de Lomba, o único espaço que poderá funcionar como cozinha e 

refeitório é o edifício pré fabricado. Na reunião que decorreu no passado dia 17 de Outubro 

com os pais e com a Educadora de Infância, deslocámo-nos ao local para ver o  estado de 

conservação e a possibilidade de funcionar aqui o refeitório. Tanto os encarregados de 

educação como a educadora de infância e o Presidente da Junta, verificaram que o espaço 
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pode funcionar como refeitório, sendo devidamente equipado e levando a cabo alguns 

arranjos que o tornem mais confortável. O Presidente da Junta demostrou grande 

disponibilidade para fazer o que estivesse ao seu alcance. O montante a atribuir para estas 

instalações rondam também os 200.000$00. 

É de salientar o grande interesse que os pais e encarregados de educação têm demostrado 

nos vários contactos tidos com eles, uma vez que a prestação deste serviço lhes garante 

uma maior protecção e outros cuidados que as crianças dos 3 aos 5 anos necessitam para 

frequentarem os Jardins de Infância. Por outro lado, existem crianças negligenciadas tanto 

no que se refere à alimentação como no que respeita à sua própria segurança. Existem 

casos em que as crianças quando saem do Jardim de Infância encontram a porta de casa 

fechada, porque os pais estão no campo, ficando entregues a si próprias.   

Assim, todas as medidas que sejam tomadas para o bem estar das crianças e para a 

melhoria da sua qualidade de vida, são, em última análise, medidas que vão ao encontro do 

tão falado desenvolvimento social de uma comunidade.” 

 

Considerando que é da competência dos orgãos municipais o apetrechamento e  a 

manutenção dos estabelecimentos de educação pré-escolar, conforme determina a alínea a), 

do n.º1, do art.º 19.º, da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, foi deliberado, por 

unanimidade, custear as despesas com o apetrechamento das instalações destinadas ao 

fornecimento de refeições às crianças dos jardins de infância de Celas e Vilar de Lomba. 

 

 

9 – ALTERAÇÃO DAS TARIFAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta para alteração do preço das tarifas do 

fornecimento de água referente ao consumo industrial e comercial, do seguinte teor: 

“Após realização de um estudo sobre os preços praticados nos Municípios do Distrito, no 

que concerne a consumo industrial e comercial de água, verifica-se que: 

6 municípios têm 2 escalões 

5 municípios apenas 1 escalão 

Vinhais 4 escalões}1 a 20 m3  – 120$00 

         21 a 30 m3 - 200$00 

         31 a 50 m3 – 300$00 
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           +     50 m3 – 400$00 

Aquando da aprovação do actual Regulamento e Tarifas, a filosofia que presidiu à 

aplicação destes preços foi a de racionalizar o consumo, evitando desperdícios, bem como 

utilização para fins diferentes do permitido. 

Considerando que a Câmara tem apoiado o investimento no concelho quer através de 

incentivos à criação de postos de trabalho, quer na cedência de terrenos e infra-estruturas; 

Considerando que algumas indústrias já instaladas na Zona Industrial facilmente 

ultrapassam os 50 m3/mês o que significa que o excedente seja pago a 400$00 m3; 

Tendo em conta que se verifica grande discrepância em relação aos preços praticados 

noutros concelhos (o preço mais elevado é Bragança a 270$00/m3 a partir de 50 m3). 

PROPONHO que a Câmara Municipal delibere alterar as tarifas de água – Consumo 

Industrial e Comercial – nos termos da alínea j) do nº 1 do artº 64º da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, para os seguintes escalões e preços: 

           1º escalão     -  1 a 40 m3 – 120$00 

2º escalão      -  >  40 m3   - 200$00” 

 

Concedida a palavra ao Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, este apresentou um 

estudo comparativo do preço das tarifas pelo fornecimento de água, a nível dos concelhos 

do Distrito de Bragança. 

 

Considerando que é da competência da Câmara Municipal fixar as tarifas e os preços da 

prestação de serviços ao público pelos serviços municipais de conformidade com a alínea 

j) da n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99 de dezoito de Setembro, foi deliberado, por 

unanimidade aprovar a proposta apresentada e fixar os seguintes escalões e preços para o 

fornecimento da água do consumo industrial e comercial em: 

1.º escalão de 1 a 40 m3  - 120$00 

2.º escalão superior a 40 m3  - 200$00 

 

 

10 – SEDE DA JUNTA DE VILAR DE LOMBA – BENEFICIAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma informação emanada da Divisão de Obras e 

Equipamento, onde informa que se torna necessário submeter a concurso o fornecimento e 
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assentamento de caixilharias exteriores e interiores, com vista à conclusão do edifício 

destinado à sede da Junta de Vilar de Lomba. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, concordar com a informação e proceder à 

consulta prévia de conformidade com o n.º1, do art.º 81., do Decreto Lei n.º 197/99 de 8 de 

Junho,  para o seu eventual fornecimento. 

 

 

11 – II EXPOSIÇÃO DO FUMEIRO DE VINHAIS – CASA DO CONCELHO DE 

VINHAIS EM LISBOA 

Relativamente a este assunto foi concedida a palavra ao Senhor Vereador Américo Jaime 

Afonso Pereira, que informou que a Casa do Concelho de Vinhais em Lisboa se propõem a 

levar a efeito a II Exposição do Fumeiro de Vinhais, na região de Lisboa, pelo que solicita 

o apoio da Câmara Municipal para tal evento. 

Considerando que a I Exposição foi um sucesso e porque esta iniciativa tem em vista a 

promoção do fumeiro e de outras realidades do concelho de Vinhais, foi deliberado, por 

unanimidade conceder apoio financeiro, bem como deslocar pessoal para apoiar tal 

exposição. 

 

12 – 18.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 16.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE 

ACTIVIDADES 

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

orçamento, no valor de vinte mil quinhentos e quarenta contos e a décima sexta alteração 

ao plano de actividades no valor de oito mil e quinhentos contos. 

 

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

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

                           _______________________________________________ 
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