
 

ACTA N.º 1/2001 
 
 

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

Janeiro de dois mil e um.------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Presidiu - Américo Jaime Afonso Pereira, advogado.---------------------------------------------- 

 

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

  

• José Manuel Rodrigues, funcionário administrativo aposentado;-- 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Ausentes – Senhor Presidente, José Carlos Taveira, engenheiro técnico electrotécnico, 

faltou por motivo de serviço. 

 

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

 

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

 

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

 

Secretariou: Horácio Manuel Nunes, chefe da repartição 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 – Cemitério de Agrochão – Prorrogação de prazo 

6.2 – Execução da Linha Aérea de 30 KV Vinhais – Calvário, Posto de 

Transformação e Rede de Baixa Tensão/Vinhais – análise de propostas 

 

7 – Fundo permanente 

7.1 – Entrega 

7.2 – Constituição 

 

8 – Transferência de verba 

8.1 – Junta de Freguesia de Soeira 

8.2 – Junta de Freguesia de Vilar de Lomba 

 

9 – Apetrechamento escolar 

 

10 – Transferências constantes do orçamento 

 

11 – 24.ª Alteração ao orçamento – ratificar 
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1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Não houve intervenções. 

 

 

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 unanimidade. 

 

 

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 
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 execução  

Construção do C. M. da E.M. a Minas de Ervedosa  Em execução 
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Construção de uma fonte luminosa em Rebordelo  Adjudicada 

Execução das infra-estruturas (telefónicas e eléctricas) 
na Zona Industrial – 2.ª fase  

 
Em execução 

 
Execução da Linha Aérea de 30 KW Vinhais – 
Calvário, Posto de Transformação e Rede de Baixa 
Tensão/Vinhais 

 Em adjudicação 

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  Em execução  

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

SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
Obras Empreitadas   
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 
Ampliação do Cemitério de Cobelas  Em execução 

Ampliação do Cemitério de Vila Boa   Em execução 

 4 
 

 
 



Ampliação do Cemitério de Agrochão   Em execução 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS 

Obras empreitadas 

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

 

 

 

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 dos projectos de especialidade e licenciamento para construção de uma 

moradia na povoação de Rio de Fornos, em nome de Maria Fernanda Morais Santos 

Brás; 

 Aprovação dos projectos de especialidade e licenciamento para construção de uma 

moradia na povoação de Edral, em nome de Afonso Inácio Santos Fernandes; 

 Aprovação dos projectos de especialidade e licenciamento de uma moradia na 

povoação de Rebordelo, em nome de Carlos Esgueira. 

 

 

5 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

Foi tomado conhecimento do diário de tesouraria, datado de cinco de Janeiro de dois mil e 

um, por conta do ano económico de dois mil, que acusa os seguintes saldos: 

Em operações orçamentais---------------------------------------------------------15.512.275$00; 

Em Operações de Tesouraria-------------------------------------------------------74.288.915$00. 

 

Foi ainda tomado conhecimento do diário de tesouraria datado de cinco de Janeiro do 

corrente ano, que acusa os seguintes saldos: 

Em Operações Orçamentais-----------------------------------------------------------9.744.978$00; 

Em Operações de Tesouraria------------------------------------------------------------157.777$00. 
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6 – OBRAS PÚBLICAS 

6.1 – CEMITÉRIO DE AGROCHÃO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

Foi presente uma carta subscrita pelo adjudicatário da obra de “Ampliação do cemitério de 

Agrochão”, onde solicita prorrogação de prazo por mais trinta dias para conclusão das 

referidas obras, uma vez que as condições climatéricas que se fizeram sentir não 

permitiram a conclusão dos trabalhos. 

Considerando que as razões da não conclusão dos trabalhos não podem ser imputadas ao 

adjudicatário, pois as condições climatéricas não permitiram a realização dos trabalhos em 

condições satisfatórias, foi deliberado, por unanimidade, conceder a prorrogação do prazo 

contratual por mais trinta dias, sem encargos para a Autarquia, de conformidade com o art.º 

194.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

 

 

6.2 – EXECUÇÃO DA LINHA ÁEREA DE 30 KV VINHAIS – CALVÁRIO, POSTO 

DE TRANSFORMAÇÃO E REDE DE BAIXA TENSÃO/VINHAIS – ANÁLISE DE 

PROPOSTAS 

Foi presente o relatório de apreciação das propostas admitidas para a empreitada 

“Execução da linha áerea de 30 KV Vinhais – Calvário, Posto de Transformação e Rede de 

Baixa Tensão/Vinhais”, que conclui que a proposta mais favorável é a apresentada pela 

firma Diamantino Augusto Lopes. 

Deliberado, por unanimidade, concordar com o conteúdo do relatório de análise das 

propostas e iniciar o processo para adjudicar a empreitada em causa, à firma Diamantino 

Augusto Lopes, pelo montante   de   seis   milhões  duzentos   e   treze   mil   cento e onze 

escudos (6 213 111$00) + IVA, de conformidade com o art.º 101.º, do Decreto-Lei n.º 

59/99 de 2 de Março. 

 

 

7 – FUNDO PERMANENTE 

7.1 – ENTREGA 

Relativamente a este ponto da ordem do dia, o Senhor Vereador que presidiu à reunião, 

informou que o fundo permanente constituído por deliberação do executivo em dez de 

Janeiro do ano de dois  mil, para  a  feira do fumeiro, do valor de oito milhões de escudos 

(8 000 000$00), que se encontrava sob a sua responsabilidade, tinha sido reposto de 
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conformidade com o n.º 5, do art.º 30.º, do Decreto-Lei n.º 341/83 de 21 de Julho. 

Informou ainda que o chefe da repartição financeira em regime de substituição, tinha 

também procedido à reposição dos fundos permanentes, que se encontravam sob a sua 

responsabilidade, conforme o previsto no n.º 5, do art.º 30.º, do Decreto-Lei n.º 341/83, de 

21 de Julho e   que   totalizavam   a   importância de setecentos e quarenta mil escudos 

(740 000$00). 

Tomado conhecimento. 

 

 

7.2 – CONSTITUIÇÃO 

O Senhor Vereador que presidiu à reunião, propôs ao abrigo do n.º 1, do art.º 30.º, do 

Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 de Julho, a constituição de fundos permanentes, sob a 

responsabilidade de Horácio Manuel Nunes, chefe da repartição financeira, em regime de 

substituição, para fazer face a pequenas despesas urgentes e inadiáveis, onerando as 

seguintes rubricas orçamentais, nos valores que se indicam: 

 

“0103/0302----------------------------------- Combustíveis ( 50 ) 
 
0103/0306----------------------------------- Bens Não Duradouros ( 20 ) 
 
0103/0409----------------------------------- Outras ( 50 ) 
   
02/0305-------------------------------------- Impressos ( 30 ) 
 
02/0409-------------------------------------- Publicações ( 80 ) 
 
02/090604----------------------------------- Legislação ( 20 ) 
 
03/0302--------------------------------------- Combustíveis ( 50 ) 
 
03/0403--------------------------------------- Portagens ( 20 ) 
 
04/0403--------------------------------------- Portagens ( 20 ) 
 
05/0302--------------------------------------- Combustíveis (50) 
 
05/0303--------------------------------------- Explosivos ( 250 ) 
 
05/0403--------------------------------------- Portagens ( 20 ) 
 
05/0407--------------------------------------- Reparações ( 20 ) 
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05/0409--------------------------------------- Publicações e vistorias de viaturas ( 60 )” 
 
 
Deliberado, por unanimidade e em minuta, concordar com o proposto e constituir os 

fundos permanentes acima indicados, que totalizam o montante de setecentos e quarenta 

mil escudos (740 000$00). 

 

Foi ainda deliberado, por unanimidade e em minuta, constituir um fundo permanente, sob a 

responsabilidade do Senhor Vereador Américo Jaime Afonso Pereira, por conta da rúbrica 

orçamental 0103/040601, até ao montante de oito milhões de escudos (8 000 000$00), para 

custear despesas urgentes e inadiáveis da feira do fumeiro, de conformidade com o n.º 1, 

do art.º 30.º do Decreto-Lei n.º 341/83 de 21 de Julho. 

 

 

8 – TRANSFERÊNCIA DE VERBA 

8.1 – JUNTA DE FREGUESIA DE SOEIRA 

Foi deliberado, por unanimidade transferir para a Junta de Freguesia de Soeira, a 

importância de trezentos e vinte mil escudos (320 000$00), para custear despesas com o 

aluguer de tractores, aquando da beneficiação dos arruamentos daquela freguesia. 

 

 

8.2 – JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DE LOMBA 

Foi deliberado, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Vilar de Lomba, a 

importância de cento e vinte e um mil escudos (121 000$00), para custear despesas com a 

reconstrução do reservatório destinado ao abastecimento de água da povoação de Vilar de 

Lomba. 

 

 

9 – APETRECHAMENTO ESCOLAR 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião foi presente uma informação subscrita pela 

técnica superior de sociologia do quadro de pessoal do município, onde informa que com a 

colaboração das Juntas de Freguesia, procedeu a um levantamento das necessidades 

existentes ao parque escolar, nomeadamente o nível do mobiliário, material didáctico e 

material de apoio, pelo que propunha a aquisição do material em carência que orça em 
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cerca de três milhões e quinhentos mil escudos (3 500 000$00). 

Considerando que a Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro confere competência aos orgãos 

municipais designadamente através do n.º1, do art.º 19.º, no âmbito do apetrechamento e 

manutenção dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico, foi 

deliberado, por unanimidade e em minuta, concordar com o conteúdo da informação  

presente e efectuar consulta prévia a pelo menos três fornecedores para o eventual 

fornecimento do material em causa. 

 

 

 

10 – TRANSFERÊNCIAS CONSTANTES DO ORÇAMENTO 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião foi presente uma proposta subscrita pelo 

Senhor Presidente da Câmara, do teor seguinte: 

 
“Para agilizar o funcionamento dos serviços desta Câmara, acelerando os procedimentos 

internos e dado o conhecimento prévio das transferências correntes e de capital, constantes 

do orçamento municipal: 

Proponho que, ao abrigo do n.º 1, do art.º 65.º, do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, delibere no sentido de me permitir autorizar o pagamento das referidas 

transferências.” 

 

Deliberado, por unanimidade e em  minuta, autorizar o Senhor Presidente da Câmara a 

proceder ao pagamento das transferências constantes do orçamento de dois mil e um. 

 

 

 

11 – 24.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO – RATIFICAR 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião foi presente o seguinte despacho: 

 

“Porque se torna necessário dar entrada à verba agora creditada, proveniente de impostos 

directos e porque a rubrica de encargos de cobrança não se encontra devidamente dotada, 

determino à secção de Contabilidade, que proceda à elaboração de uma alteração ao 

Orçamento, destinada  a  reforçar  a  respectiva   rubrica   orçamental, no   montante   de  
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16 contos, a qual aprovo, de conformidade com o n.º 3, do art.º 68.º, da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro. 

Submeta-se o presente despacho, bem como a respectiva alteração, à próxima reunião de 

Câmara para ratificar.” 

 

Ratificado, por unanimidade. 

 

 

 

E eu,                                                 chefe da repartição financeira, em regime de 

substituição, a redigi e assino. 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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