
 
 
 

ACTA N.º 6/2001 
 
 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vinhais, realizada no dia vinte e três de 

Março 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;------------------------------ 

 

Faltaram por motivo justificado, José Carlos Taveira, engenheiro técnico electrotécnico, 

Presidente e Amilcar António de Sá, técnico adjunto de BAD, vereador.----------------------- 

 

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

 

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

 

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

 

Secretariou: Fernando Joaquim Martins, chefe da Divisão Administrativa e 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 – Contrato de concessão de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão 

 

7 – Obras Públicas 

7.1 – Saneamento de Sobreiró de Baixo – aprovação de programa de concurso, 

caderno de encargos e projecto 

 

8 – Pedido de subsídio 

8.1 – Escola Secundária de Vinhais 

8.2 – Associação Desportiva e Cultural de Vila Boa 

8.3 – Castanheiro – Associação dos Amigos do Concelho deVinhais 

8.4 – Centro de Saúde de Vinhais 

8.5 – Associação Cultural e Recreativa Espinhosense 

8.6 – Associação Recreativa e Cultural São João Batista Alvaredos 

 

9 – Transportes escolares 

9.1 – Rui Miguel Gonçalves Mendes – pagamento de passe 

9.2 – Caderno de encargos e programa de concurso para o ano lectivo 2001/2002 

 

10 – Prolongamento de horário – Maria  Adelaide Veiga Alves 
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11 – Pedido de parecer – máquinas de diversão – Silvia Maria Fernandes Martins 

 

12 – Alteração ao quadro de pessoal 

 

13 – Discussão e aprovação da Conta de Gerência e Relatório de Actividades do ano 

financeiro de 2000 

 

14 – 1.ª Revisão ao Orçamento e Plano de Actividades para 2001 

  

1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

1.1 - O Senhor Vereador que presidiu à reunião deu conhecimento do mapa cadastral dos 

terrenos necessários à ampliação da zona industrial, uma vez que os lotes da 1.ª fase já se 

encontram todos vendidos e a procura continua acentuada por parte dos investidores.  

 

1.2 - O Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, a pedido do presidente da reunião, deu 

conhecimento da proposta apresentada pelo Consórcio representado pela empresa RESIN, 

para a Concepção Construção e Prestação de Serviços, relativos à exploração e gestão de 

um sistema de remoção de resíduos sólidos urbanos, referente à afectação do pessoal desta 

Câmara, ligado à recolha dos resíduos sólidos, para aquele consórcio, bem como do valor 

mensal a pagar pelo eventual aluguer da varredora/aspiradora, propriedade do município. 

Informou ainda que já foi comunicado ao consórcio que nenhum dos trabalhadores está 

interessado em transitar e que se concordava com o valor a pagar pelo eventual aluguer da 

varredora/aspiradora, bem como com o valor residual proposto para o mesmo 

equipamento. 

 

 

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. 
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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 SITUAÇÃO 
REDE VIÁRIA E URBANIZAÇÃO 

Obras Empreitadas 
Construção do pontão sobre o Rio Mente entre  as 
povoações de Vilar Seco e o lugar da Quinta  Em execução 

Arruamentos em Tuizelo  Em execução 
Construção do C. M. da E.M. a Minas de Ervedosa  Em execução 
Construção de uma fonte luminosa em Rebordelo  Adjudicada 
Obra de construção civil de uma fonte luminosa em 
Rebordelo  Em concurso 

Construção do Caminho Municipal da EN 103/6 a 
Caroceiras (de Sobreiró de Cima a Caroceiras)  Em adjudicação 

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 

 Adjudicada 

Abastecimento de água e saneamento a Penhas Juntas  Em adjudicação 
Obras por Administração Directa 
Construção dos passeios em Rebordelo  Em execução 
Arruamentos na Cisterna  Em execução 
Arruamentos em Armoniz  Em execução 
Beneficiação de arruamentos em Sobreiró de Cima  Em execução 
Acesso às Piscinas Cobertas  Em execução 
Beneficiação e ampliação da rede eléctrica nas 
Falgueiras  Em execução 

Limpeza de caminhos agrícolas em Candedo  Em execução 
Reparação e limpeza em vários caminhos rurais e 
agrícolas do concelho  Em execução 

Conservação e reparação da estrada municipal de 
Ervedosa  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 

Ampliação da rede de água em Zido  Em execução 
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Ampliação da rede de água em Tuizelo  Em execução 
Ligação de água ao cemitério de Alvaredos  Em execução 
Ligação de água ao cemitério de Pinheiro Velho  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 Vila Boa   Em execução 

Ampliação do Cemitério de Agrochão   Em execução 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS 

Obras empreitadas 

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

 

 

 

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: 

 Licenciamento da obra e aprovação de todos os projectos para construção de uma 

moradia sobre rés do chão existente, na povoação de Espinhoso, em nome de Manuel 

dos Santos Lourenço; 

 Licenciamento da obra e aprovação de todos os projectos apresentados para construção 

de uma moradia, na povoação de Edroso, em nome de António José Pires; 

 Licenciamento da obra e aprovação de todos os projectos para construção de uma 

moradia, na povoação de Ervedosa, em nome de Henrique Manuel do Vale; 

 Aprovação do projecto de arquitectura para construção de um armazém, na povoação 

de Rebordelo, em nome de Francisco Manuel Dias; 

 Aprovação do aditamento ao projecto inicial para construção de uma moradia, na Rua 

José Morais Sarmento, em Vinhais, em nome de Manuel Luís Rodrigues Gestosa; 

 Deferimento do pedido de viabilidade de construção de um armazém agrícola, no lugar 

de “Espido”, em Vinhais, em nome de António Barbosa. 
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5 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

Foi tomado conhecimento do resumo diário de tesouraria, datado de vinte e dois de Março 

de dois mil e um, que acusa os seguintes saldos: 

Em operações Orçamentais--------------------------------------------------------142.421.332$00; 

Em Operações de Tesouraria--------------------------------------------------------54.307.981$00. 

 

 

6 – CONTRATO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉCTRICA EM BAIXA TENSÃO 

O Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, tal como solicitado pelo Presidente da reunião, 

deu conhecimento, aos restantes membros, dos resultados das negociações levadas a efeito 

pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, para renovação com a EDP do 

contrato de concessão de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão. 

Informou que esta empresa propõe um acréscimo progressivo do valor das rendas de 

concessão que atinge oito por cento nos anos de dois mil e dois mil e um, passando para 

vinte por cento em dois mil e quatro, além de outras vantagens, designadamente, a 

dispensa de pagamento de reforço das redes na alimentação às instalações municipais, bem 

como um acréscimo dos encargos a suportar pela E.D.P. em obras de expansão das redes. 

Aguarda-se agora a publicação da portaria, por parte do governo, que regulamente estes 

contratos. 

Foi tomado conhecimento.    

 

 

 

7 – OBRAS PÚBLICAS 

7.1 – SANEAMENTO DE SOBREIRÓ DE BAIXO – APROVAÇÃO DE 

PROGRAMA DE CONCURSO, CADERNO DE ENCARGOS E PROJECTO 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar o programa de concurso, caderno de 

encargos e projecto, referentes à empreitada de saneamento na povoação de Sobreiró de 

Baixo, bem como abrir concurso público, nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 48.º, do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
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8 – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

8.1 – ESCOLA SECUNDÁRIA DE VINHAIS 

Neste ponto da ordem do dia ausentou-se da sala o Senhor Vereador Rui Pires Fernandes 

dos Reis. 

A Escola Secundária de Vinhais propõe levar a efeito no próximo dia 3 de Abril um 

passeio de montanha com alunos e professores, tendo como destino a aldeia de Vila Boa de 

Ousilhão, deste concelho, pelo que solicita um subsídio para minimizar as despesas com a 

realização deste evento. 

Deliberado,  por  unanimidade conceder um subsídio de cento e cinquenta mil escudos 

(150 000$00). 

 

Entrou novamente na sala o Senhor Vereador Rui Pires Fernandes dos Reis. 

 

 

 

8.2 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE VILA BOA 

Foi deliberado, por unanimidade retirar este ponto da ordem do dia, em virtude de esta 

Câmara desconhecer o plano de actividades da associação, que deve apresentá-lo para que 

o pedido possa ser devidamente analisado. 

 

 

8.3 – CASTANHEIRO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CONCELHO DE 

VINHAIS 

A Associação dos Amigos do Concelho de Vinhais – Castanheiro, solicita apoio para a 

realização do seu plano de actividades para  o ano dois mil e um, que apresenta. 

O Senhor Vereador Rui Pires Fernandes dos Reis usou da palavra para defender que sendo 

esta associação em verdadeiro movimento cívico, que se enquadra nos parâmetros das 

preocupações sociais e de defesa do ambiente, a título de exemplo, deve ser apoiada 

incondicionalmente. 

O Senhor Vereador Florêncio de Jesus Frias Vieira disse ter já comprovado as iniciativas 

desta associação, como sejam, esclarecimentos sobre as doenças do castanheiro, e passeios 

na natureza. No entanto, considera haver, a espaços, uma duplicação de actividades, pelo 

que sugere uma maior pormenorização do plano apresentado. Sobre iniciativas de defesa e 
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promoção da castanha, e considerando que já existem na região certames com estes 

objectivos, pensa ser mais interessante uma feira de produtos regionais, sem ser 

especialmente a castanha, onde o ambiente e a natureza podem assumir um papel 

relevante. 

O Senhor Vereador Américo Jaime Afonso Pereira, que presidiu à reunião, propôs a 

atribuição de duzentos e cinquenta mil escudos (250.000$00), para apoiar as actividades 

constantes do plano, com exclusão do “festival da castanha”. Isto porque está a ser 

estudada a organização de um grande acontecimento de meia estação no concelho, onde 

podem ser consideradas iniciativas como esta. 

Foi deliberado, por unanimidade, subsidiar as actividades da “Castanheiro” em duzentos e 

cinquenta mil escudos (250 000$00), e solicitar a marcação de uma reunião para esta 

associação prestar os esclarecimentos necessários, sobre o projecto do “festival da 

castanha”. 

 

   

 

8.4 – CENTRO DE SAÚDE DE VINHAIS 

Foi deliberado, por unanimidade retirar este ponto da ordem do dia, para averiguar, antes 

da decisão, qual o conteúdo da acção. 

 

 

 

8.5 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA ESPINHOSENSE 

Foi determinado, por unanimidade, o levantamento da situação para permitir uma análise 

técnica da mesma, e para acordar com a Junta de Freguesia a solução a dar ao problema. 

 

 

8.6 – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL SÃO JOÃO BATISTA 

ALVAREDOS 

Foi deliberado, por unanimidade retirar este ponto da ordem do dia, em virtude desta 

Câmara desconhecer o plano de actividades da associação, que deve apresentá-lo para que 

o pedido possa ser devidamente analisado. 
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9 – TRANSPORTES ESCOLARES 

9.1 – RUI MIGUEL GONÇALVES MENDES – PAGAMENTO DE PASSE 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião foi presente uma proposta no sentido de ser 

prestado apoio ao aluno Rui Miguel Gonçalves Mendes, que se desloca diariamente para a 

cidade de Chaves, onde frequenta o 9.º ano numa área que não existe no nosso concelho e 

que foi forçado a vir residir para a povoação de Espinhoso, de onde é natural, por 

falecimento do pai e não dispor de meios económicos para continuar a residir naquela 

cidade. 

Considerando os fracos recursos económicos do aluno Rui Miguel Gonçalves Mendes e ser 

da competência da Câmara Municipal a atribuição de auxílios económicos a estudantes, foi 

deliberado, por unanimidade e em minuta, custear as despesas com o passe do aluno em 

causa, nos termos da alínea d), do n.º 4, do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro. 

 

 

9.2 – CADERNO DE ENCARGOS E PROGRAMA DE CONCURSO PARA O ANO 

LECTIVO 2001/2002 

Foi presente o caderno de encargos e programa de concurso para prestação de serviços no 

âmbito dos transportes escolares, para o ano lectivo de dois mil e um – dois mil e dois. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar o referido caderno de encargos e 

programa de concurso, e abrir concurso limitado. 

 

 

 

10 – PROLONGAMENTO DE HORÁRIO – MARIA ADELAIDE VEIGA ALVES 

Maria Adelaide Veiga Alves, proprietária de uma pizaria sita na rua da Corujeira, em 

Vinhais, solicita por escrito que lhe seja autorizado o prolongamento do horário do seu 

estabelecimento das 2 para as 4 horas às sextas e sábados. 

Após ponderação deste assunto, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, solicitar à 

Junta de Freguesia que se pronuncie, de harmonia com a alínea b), do art.º 5.º do 

regulamento dos períodos de abertura e funcionamento dos estabelecimentos de venda ao 

público e de prestação de serviços deste concelho. 
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11 – PEDIDO DE PARECER – MÁQUINAS DE DIVERSÃO – SILVIA MARIA 

FERNANDES MARTINS 

Presente um requerimento de Silvia Maria Fernandes Martins, onde solicita parecer para 

colocar três máquinas de diversão, no seu estabelecimento de café sito na Avenida S. 

Venâncio em Rebordelo. 

Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável. 

 

 

12 – ALTERAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL 

Em face das múltiplas responsabilidades cometidas às autarquias locais, em especial aos 

municípios, torna-se necessário proceder  a ajustes pontuais do quadro de pessoal e para 

responder também a situações criadas pelo próprio município. 

O arquivo municipal carece de uma intervenção global de melhoramento e actualização, 

quer quanto às condições físicas, quer quanto às novas tecnologias  que potenciam a sua 

importância. Importância que a actividade autárquica, por várias razões, tem descorado, 

mas que seja em que condições for, lhe é imputada. 

Neste sentido, está em apreciação uma candidatura municipal cuja apreciação exige que o 

quadro de pessoal preveja um  técnico superior de arquivo. 

Na área do apoio à educação, cada vez mais uma tarefa da autarquia, tem sido solicitada a 

colaboração municipal em especial no que respeita aos recursos humanos,  muito 

deficitários no actual quadro, razão pela qual se propõe a criação de quatro lugares de 

Assistente de Acção Educativa, por forma a responder a estas solicitações e executar 

protocolos já em vigor com outras entidades intervenientes. 

Como é do conhecimento de todos, o equipamento desportivo e recreativo no nosso 

concelho é agora já em quantidade e qualidade que exige um acompanhamento mais 

qualificado, de forma a não prejudicar  o período de vida e a qualidade oferecida aos seus 

utentes. 

O complexo desportivo apresenta necessidades de administração corrente, como sejam o 

atendimento ao público, tarefas administrativas e limpeza das instalações, que o quadro de 

pessoal actual não preenche. 

O armazém municipal está a ser colocado perante novas complexidades, especialmente 

decorrentes da aplicação do POCAL, que impõe procedimentos e métodos mais rigorosos, 

que visam fornecer informação totalmente fidedigna para trabalho contabilístico. O que 
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passa necessariamente pela remodelação daquele serviço, para o que contribui muito o 

chefe de armazém. 

No grupo de pessoal operário detectam-se de momento duas lacunas nas carreiras de 

electricista de automóveis e de calceteiros, que impossibilitam uma resposta adequada às 

necessidades. 

Foi deliberado por unanimidade e em minuta, aprovar as alterações propostas ao quadro de 

pessoal. 

 

 

13 – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA E RELATÓRIO 

DE ACTIVIDADES DO ANO FINANCEIRO DE DOIS MIL 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião foram presentes a Conta de Gerência e 

respectivo relatório de actividades, referentes ao ano financeiro de  dois mil, previamente 

enviados aos Senhores Vereadores por fotocópias. 

A Conta de Gerência apresenta os seguintes valores: 

- Saldo de gerência anterior da conta de execução orçamental – duzentos e quarenta mil 

trezentos e vinte e seis escudos  (240.326$00); 

- Saldo de gerência anterior da conta de operações de tesouraria – quarenta e quatro 

milhões cento e sessenta e quatro mil quinhentos e oitenta e quatro escudos 

(44.164.584$00); 

- Saldo de gerência anterior em documentos de cobrança – setenta e oito mil trezentos e 

sessenta escudos (78.360$00); 

- Na receita – um bilião quatrocentos e quarenta e um milhões cento e oitenta e cinco mil 

seiscentos e trinta e quatro escudos (1.441.185.634$00); 

- Na despesa – um bilião quatrocentos e quarenta e um milhões oitenta e três mil oitocentos 

e dezanove escudos (1.441.083.819$00); 

- Receita virtual liquidada – quinhentos e dezanove mil duzentos e quarenta e dois escudos 

(519 242$00); 

- Entradas em operações de tesouraria – cento e setenta e oito milhões quatrocentos e oito 

mil novecentos e setenta e cinco escudos (178.408.975$00); 

- Saídas de operações de tesouraria – cento e cinquenta e cinco milhões quinhentos e 

cinquenta e sete mil setecentos e vinte escudos (155.557.720$00); 

- Receita virtual cobrada – quatrocentos e oitenta e um mil oitocentos e sessenta e dois 

 11 
 

 
 



escudos (481.862$00); 

- Receita virtual anulada – dois mil quinhentos e quarenta escudos (2.540$00). 

 

Verificando-se para a gerência seguinte os saldos que se apresentam: 

- Da conta de execução orçamental – trezentos e quarenta e dois mil cento e quarenta e um 

escudos (342.141$00); 

- Da conta de operações de tesouraria – sessenta e sete milhões quinze mil oitocentos e 

trinta e nove escudos (67.015.839$00); 

- Em documentos de cobrança – cento e treze mil e duzentos escudos (113.200$00). 

 

O Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, explicou detalhadamente o relatório de 

actividades onde se encontram enumeradas todas as receitas arrecadadas ao longo da 

gerência em causa, bem como todas as despesas realizadas, e respondeu às várias  questões 

apresentadas pelos Senhores Vereadores presentes, esclarecendo todas as dúvidas 

suscitadas. 

 

Depois de devidamente analisados e discutidos, foi deliberado, por unanimidade e em 

minuta, aprovar a conta de gerência e relatório de actividades referentes ao ano financeiro 

de dois mil e submetê-los a apreciação da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 1, do 

art.º 34.º, do Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 de Julho e alínea e), do n.º 2, do art.º 64.º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.  

 

 

 

14 – 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião foi presente a primeira revisão ao orçamento 

e plano de actividades para o ano financeiro de dois e mil e um, previamente distribuída 

aos Senhores Vereadores por fotocópia. 

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

Manuel Rodrigues, que explicou que a elaboração destes instrumentos de gestão financeira 

se prende essencialmente com inscrição das obras referentes à “Rota da Natureza”, embora 

se aproveitasse para inclusão de outros novos projectos. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento e Plano de 
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Actividades para o ano financeiro de dois mil e um, no montante de duzentos e vinte e oito 

milhões novecentos e noventa mil escudos (228.990.000$00), e submetê-lo à aprovação da 

próxima sessão da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 2, do art.º 31.º, do Decreto-Lei 

n.º 341/83, de 21 de Julho e alínea c), do n.º 2, do art.º 64.º,  do Decreto-Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro. 

 

 

 

 

E eu,                                                                               chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira, em regime de substituição, a redigi e assino. 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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