
 
 
 

ACTA N.º 24/2001 
 
 

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

de Novembro de dois mil e um.------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

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

 

• José Manuel Rodrigues, funcionário administrativo aposentado;-- 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

• José Paulino Castanheira, professor.----------------------------------- 

 

 

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

 

Hora de abertura: Quinze horas e cinquenta minutos.---------------------------------------------- 

 

Hora de encerramento: Dezassete horas.------------------------------------------------------------- 

 

Secretariou: Horácio Manuel Nunes, chefe da Repartição Financeira.--------------------------- 
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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 – Saneamento a Curopos – nomeação de comissão de análise 

 

7 – Subsídios – Adiantamento de décimos 

7.1 – Futebol Clube de Vinhais 

7.2 – Associação Desportiva e Cultural de Rebordelo 

 

8 – Transferência de verba 

8.1 – Junta de Freguesia de Travanca 

8.2 – Junta de Freguesia de São Jumil 

8.3 – Junta de Freguesia de Vinhais 

8.4 – Junta de Freguesia de Paçó 

8.5 – Junta de Freguesia de Vale das Fontes 

8.6 – Junta de Freguesia de Quirás 

 

9 – Pedido de parecer 

9.1 – Exploração de máquinas de diversão 

 

10 – Venda de sucata – viaturas classificadas de dispensáveis – aprovação da 

alienação e condições gerais 

 

11 – Teatro –Protocolo 
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12 – Publicação do livro Rebouço de Lurdes Pires – Patrocínio 

 

13 – 19.ª Alteração ao Plano de Actividades e 20.ª Alteração ao Orçamento  

 

 

1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

1.1 - O Senhor Presidente informou os Senhores Vereadores que embora se veiculasse o 

contrário, já tinha sido celebrada a escritura referente à aquisição dos prédios, um rústico e 

três urbanos, em Rebordelo, destinados, entre outros fins, à realização de feiras e festas. 

 

1.2 - No tocante ao terreno destinado à construção do novo Centro de Saúde informou da 

existência de um protocolo celebrado com a família Albuquerque para a cedência do 

mesmo. Nesta data o projecto encontra-se concluído, e em fase de adjudicação. Tendo sido 

utilizado mais terreno do que o previsto, foram contactados os proprietários, aos quais, foi 

proposto o alargamento da área da cedência, uma vez que também eles, estão interessados 

nesta construção. 

 

1.3 - Referiu-se ao encerramento da lixeira e à recolha dos lixos, já que enquanto a central 

de transferência não se encontrar concluída, são depositados num contentor, que por sua 

vez, é transportado directamente para o aterro da Terra Quente. 

 

1.4 - Deu ainda conhecimento  que no passado dia catorze do corrente mês, foi assinado o 

contrato-programa celebrado entre o Instituto da Água, a Direcção Regional do Ambiente e 

do Ordenamento do Território e a Câmara Municipal de Vinhais para construção de 

dezoito reservatórios para armazenamento e distribuição de água, no concelho. 

 

1.5 - Considerando a tradição anual da feira do dia vinte e três de Dezembro e porque este 

ano coincide com domingo, propôs que a mesma fosse antecipada para o dia  vinte e dois, 

sábado, tendo recebido o consentimento de todos os Senhores Vereadores. 
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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 de votos dos membros presentes. 

 

 

3 – EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

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

empreitada, 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 Em execução 
Obra de construção civil de uma fonte luminosa em Rebordelo Em execução 
Construção do Caminho Municipal da EN 103/6 a Caroceiras (de 
Sobreiró de Cima a Caroceiras) Em execução 

Caminho Municipal entre Vilarinho de Lomba e Pinheiro Novo Qualificação 
dos concorrentes 

Caminho Municipal entre Moimenta e Mofreita – 2.ª Fase – Lanço 
entre Mofreita e a Ponte do Couço 

Análise de 
propostas 

Arruamentos em Brito de Lomba, Lagarelhos, Maçaira, Ousilhão e 
Vale de Janeiro 

Análise de 
propostas 

Beneficiação da rede viária – 40 Km Adjudicada 
Execução da LN Aérea de 30 KW Vinhais – Calvário, Posto de 
Transformação e Rede de Baixa Tensão/Vinhais Em execução 

Elaboração do projecto de desenho urbano na Zona Central de 
Vinhais Em adjudicação 

Rede viária – 3.ª fase – Ligação do B.º do Calvário à Cidadelha e 
ligação da Rua do Maragato à Zona Industrial 

Qualificação  
dos concorrentes 

Obras por Administração Directa 
Construção de passeios em Rebordelo Em execução 
Arruamentos na Cisterna Em execução 
Acesso às Piscinas Cobertas Em execução 
Limpeza de caminhos na freguesia de Tuizelo Em execução 

 4 
 

 
 



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

Beneficiação e ampliação de arruamentos em Vilarinho, Gestosa, 
Moás e Mós de Celas Em execução 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO 

Obras Empreitadas 

Abastecimento de água e saneamento a Penhas Juntas Em execução 

Saneamento a Sobreiró de Baixo Em execução 

Saneamento e águas a Curopos Análise de 
propostas 

Construção de reservatórios em Candedo, Curopos, Palas, Vale de 

Armeiro e Maçaira Fase de concurso 

Construção de reservatórios em Montouto, Vilar de Ossos e Landedo Fase de concurso 
Construção de reservatórios em Soeira, Santa Cruz, Romariz e 

Ermida Fase de concurso 

Construção de reservatórios em Soutilha, Minas e Negreda Fase de concurso 
Obras por Administração Directa 

Conservação da rede de água na Vila Em execução 

Saneamento a Sobreiró de Cima Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede de saneamento em Agrochão Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede de água em Agrochão Em execução 

Construção de fossa séptica e drenos na Cisterna Em execução 

Remodelação de rede de abastecimento de água a Sobreiró de Cima Em execução 

Reforço de água na Soutilha e em Travanca Em execução 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DAS FREGUESIAS 
Obras por administração directa 

Construção da sede de Junta de Vilar de Lomba Em execução 

Construção da Casa da Cultura de Sobreiró de Cima Em execução 

HIGIENE PÚBLICA 
Obras empreitadas 

Ampliação do Cemitério de Vila Boa Em execução 

Ampliação do Cemitério de Agrochão Em execução 

Ampliação do Cemitério de Quintela Em execução 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS 

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

Em execução 

Casa da Cultura de Sobreiró de Cima Adjudicada 

 

 

 

4 – ASSUNTOS DEFERIDOS NO USO DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS 

 Deferimento do pedido de viabilidade para construção de um armazém para recolha de 

alfaias agrícolas, na povoação de Moás, em nome de Manuel Pedro Gomes; 

 Deferimento do pedido de viabilidade para construção de um armazém para recolha de 

alfaias agrícolas, na povoação de Frades, em nome de Manuel do Nascimento Ferreira; 

 Aprovação do projecto de arquitectura para construção de um armazém para recolha de 

alfaias agrícolas, na povoação de Rebordelo, em nome de Jaime de Jesus Gonçalves; 

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

de Penso, em nome de Adelino Augusto Domingues; 

 Aprovação do projecto de arquitectura para construção de um edifício destinado a 

snack-bar, na povoação de Nunes, em nome de Manuel da Purificação Alves; 

 Licenciamento e aprovação de todos os projectos para construção de uma moradia, na 

povoação de Penhas Juntas, em nome de Manuel Alcino Mofreita da Silva; 

 Licenciamento e aprovação de todos os projectos para construção de uma moradia, na 

povoação de Sobreiró de Cima, em nome de Dário dos Santos; 

 Licenciamento e aprovação de todos os projectos referentes ao aditamento ao projecto 

inicial, para construção de uma moradia, na Rua dos Frades, em nome de Carlos 

Alberto Pires Barreira Afonso; 

 Licenciamento e aprovação de todos os projectos referentes ao aditamento ao projecto 

inicial para construção de um edifício destinado a habitação e comércio, na povoação 

de Rebordelo, em nome de Irene Maria Gonçalves; 

 Licenciamento e aprovação de todos os projectos para construção de um edifício 

destinado a garagem e armazém, na povoação de Agrochão, em nome de Teresa da 

Glória Esteves; 

 Licenciamento e aprovação de todos os projectos para construção de um edifício 

destinado a garagem e armazém, na povoação de Agrochão, em nome de José Adelino 

Pereira; 
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 Licenciamento e aprovação de todos os projectos para construção de uma moradia, no 

Bairro dos Cabeços, em nome de Madalena Santos Pais Rodrigues; 

 Licenciamento e aprovação de todos os projectos para legalização de uma moradia, na 

povoação de Santa Cruz, em nome de Licínio dos Santos Pires; 

 Licenciamento e aprovação de todos os projectos para construção de uma moradia, na 

povoação de Travanca, em nome de Vítor José Santarém do Nascimento. 

 

 

5 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

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

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

Em Operações Orçamentais--------------------------------------------------------170.226.807$00; 

Em Operações de Tesouraria--------------------------------------------------------68.778.957$00. 

 

 

6 – OBRAS PÚBLICAS 

6.1 – SANEAMENTO A CUROPOS – NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE ANÁLISE 

Foi presente uma propostas subscrita pelo Senhor Presidente do seguinte teor: 

“Considerando que não foi nomeada a comissão de análise das propostas, da empreitada de 

saneamento a Curopos, aquando da aprovação do projecto, programa de concurso e 

caderno de encargos; 

Considerando que o n.º 2, do art.º 60.º, do D.L n.º 59/99, de 2 de Março, prevê que as 

comissões de acompanhamento do concurso são designadas pelo dono da obra; 

Considerando que o quadro de pessoal do Município já comporta  pessoal técnico capaz de 

proceder ao serviço em causa, proponho que a comissão de análise de propostas da 

empreitada do saneamento a Curopos, seja  constituída por: 

- António João Fernandes Afonso, engenheiro civil de 2.ª classe; 

- Alfredo Paulo de Vila Moura dos Santos, engenheiro civil estagiário; 

- Maria Isabel Barreira Gandaia Martinho, assistente administrativo especialista.” 

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a presente proposta. 

7 – SUBSÍDIOS – ADIANTAMENTO DE DÉCIMOS 

7.1 – FUTEBOL CLUBE DE VINHAIS 
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Presente uma carta do Futebol Clube de Vinhais, onde solicita que lhe seja antecipado o 

pagamento do décimo do mês de Junho do ano de dois mil e dois, referente ao subsídio 

concedido em reunião do executivo de vinte do mês de Agosto, com vista a fazer face a 

compromissos já assumidos. 

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, deferir o pedido apresentado. 

 

 

7.2 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE REBORDELO 

Presente uma carta da Associação Desportiva e Cultural de Rebordelo, onde solicita a 

antecipação dos dois últimos décimos, referentes ao subsídio atribuído em reunião do 

executivo de dois do mês de Outubro, para fazer face a compromissos já assumidos. 

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, deferir o pedido apresentado. 

 

 

8 – TRANSFERÊNCIA DE VERBA 

8.1 – JUNTA DE FREGUESIA DE TRAVANCA 

Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Travanca, onde solicita apoio 

financeiro no valor de um milhão seiscentos e dois mil escudos (1 602 000$00), para 

custear despesas levadas a efeito com obras de limpeza e beneficiação de espaços públicos, 

e no cemitério da freguesia. 

 

Deliberado, por unanimidade, transferir a importância de um milhão seiscentos e dois mil 

escudos (1 602 000$00), para apoio das despesas com as obras anteriormente mencionadas, 

ao abrigo da alínea b), do n.º 6, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 

 

8.2 – JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JUMIL 

Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de São Jumil, onde solicita apoio 

financeiro no valor de cento e cinco mil escudos (105 000$00), para custear despesas 

levadas a efeito com obras de conservação e beneficiação  no cemitério da freguesia. 
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Deliberado, por unanimidade, transferir a importância de cento e  cinco   mil   escudos   

(105  000$00), para apoio das despesas com as obras anteriormente mencionadas, ao 

abrigo da alínea b), do n.º 6, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 

 

8.3 – JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS 

Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Vinhais, onde solicita apoio 

financeiro no valor de duzentos e oitenta e dois mil escudos (282 000$00), para custear 

despesas levadas a efeito com obra de limpeza e beneficiação e conservação de espaços 

públicos, na povoação de Moás. 

 

Deliberado, por unanimidade, transferir a importância de duzentos e oitenta e dois mil 

escudos (282 000$00), para apoio das despesas com as obras anteriormente mencionadas, 

ao abrigo da alínea b), do n.º 6, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 

 

8.4 – JUNTA DE FREGUESIA DE PAÇÓ 

Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Paçó, onde solicita apoio 

financeiro no valor de quinhentos e quarenta mil e quinhentos escudos (540 500$00), para 

custear despesas levadas a efeito com obra de beneficiação no cemitério na povoação de 

Quintela. 

 

Deliberado, por unanimidade, transferir a importância de quinhentos e quarenta e um mil 

escudos (541 000$00), para apoio das despesas com as obras anteriormente mencionadas, 

ao abrigo da alínea b), do n.º 6, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 

 

 

8.5 – JUNTA DE FREGUESIA DE VALE DAS FONTES 

Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Vale das Fontes, onde solicita 

apoio financeiro no valor de quinhentos mil escudos (500 000$00), para custear despesas 

levadas a efeito com a obra de conservação e limpeza do cemitério nas povoações de 

Nuzedo de Baixo e Vale das Fontes. 
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Deliberado,   por    unanimidade,   transferir  a  importância de quinhentos mil escudos 

(500 000$00), para apoio das despesas com as obras anteriormente mencionadas, ao abrigo 

da alínea b), do n.º 6, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 

 

8.6 – JUNTA DE FREGUESIA DE QUIRÁS 

Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Quirás, onde solicita apoio 

financeiro no valor de um milhão quatrocentos e trinta e cinco mil e quinhentos escudos 

(1.435.500$00), para custear despesas levadas a efeito com obras de limpeza e conservação 

de espaços públicos, nas diversas localidades daquela freguesia. 

 

Deliberado, por unanimidade, transferir a importância de um milhão quatrocentos e trinta e 

seis mil escudos (1.436 000$00), para apoio das despesas com as obras anteriormente 

mencionadas, ao abrigo da alínea b), do n.º 6, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. 

 

 

9 – PEDIDO DE PARECER 

9.1 – EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO 

Foi presente um ofício emanado do Governo Civil do Distrito de Bragança, onde solicita 

parecer, nos termos do art.º 1.º, n.º 1, da Lei n.º 2/87 de 8 de Janeiro, relativamente à 

exploração de máquinas de diversão, para o ano de dois mil e dois. 

 

Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável. 

 

 

10 – VENDA DE SUCATA – VIATURAS CLASSIFICADAS DE DISPENSÁVEIS – 

APROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS 

Foi presente uma informação do sector de património onde informa o estado de degradação 

e obsoleto de algumas viaturas do parque auto municipal, propondo a sua alienação em 

hasta pública, para conversão em sucata, a saber: 

- Ford –  FZ-77-95,  ligeiro  de   mercadorias, (1978) com um valor aproximado de 
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20 000$00; 

- Austin – MR-92-15, Jeep (1965) com um valor aproximado de 5 000$00; 

- Peugeot -  SS-71-47,  ligeiro de passageiros (1982) com um valor aproximado de 

30 000$00; 

- Fiat -  SS-69-70,  pesado  de  mercadorias, (1980) com um valor aproximado de 

300 000$00; 

Após ponderação deste assunto, e tendo em consideração que  destas viaturas, já não se 

obtém nenhum usufruto, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, proceder à sua 

alienação em hasta pública, de harmonia com a alínea e), do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, à excepção do Jeep Austin, dado o seu valor simbólico 

histórico, uma vez que foi a primeira viatura a integrar o parque municipal. 

Mais foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar as condições gerais desta 

alienação, e nomear a comissão constituída por: 

- Fernando Joaquim Martins, chefe da Divisão Administrativa e Financeira (regime de 

substituição); 

- Horácio Manuel Nunes, chefe da Repartição Financeira; 

- Telémaco António Garcia Pinto, chefe da Repartição Administrativa. 

 

 

11 – TEATRO – PROTOCOLO 

Foi presente uma informação subscrita pela técnica de sociologia do quadro de pessoal do 

município, Maria José Gomes, do seguinte teor: 

“No ano anterior a Câmara Municipal de Vinhais estabeleceu um protocolo com o teatro 

Filandorra no valor de 600 000$00, levando a efeito a realização de três espectáculos do 

seu reportório. 

Na sequência da boa receptividade que houve, tanto por parte da população escolar como 

da população em geral,  e não tendo sido exibida, ainda, nenhuma peça de teatro durante 

este ano, a DESC propõe a revalidação do mesmo protocolo pela quantia de seiscentos mil 

escudos (600 000$00).” 

 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação transcrita e renovar o protocolo 

com o teatro do Nordeste, Filandorra, para realização do espectáculo, até ao montante de 

seiscentos mil escudos (600 000$00). 
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12 – PUBLICAÇÃO DO LIVRO REBOUÇO DE LURDES PIRES – PATROCÍNIO 

Foi presente uma carta manuscrita pela escritora Lurdes do Espirito Santo Pires, oriunda do 

concelho de Vinhais, onde solicita patrocínio para a publicação do seu último livro, 

denominado “O Rebouço”, consubstanciado na aquisição de cem exemplares, ao preço 

unitário de mil e quinhentos escudos (1 500$00). 

Considerando que a autora é natural do concelho de Vinhais, interessada na preservação 

das culturas locais, e porque a qualidade literária da obra em causa é aceitável, foi 

deliberado, por unanimidade, adquirir cem exemplares da obra “O Rebouço”, pelo preço 

unitário de mil e quinhentos escudos (1 500$00). 

 

  

13 – 19.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E 20.ª ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO 

Foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a décima nona  Alteração ao Plano 

de Actividades e a vigésima ao Orçamento, no montante de trinta e um mil  oitocentos e 

trinta e seis  contos e cinquenta e sete mil duzentos e trinta e seis contos, respectivamente. 

 

E eu,                                                               chefe da Repartição Financeira, a redigi e 

assino.  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 12 
 

 
 


	ORDEM DO DIA
	REDE VIÁRIA E URBANIZAÇÃO
	Obras Empreitadas
	Obras por Administração Directa
	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO
	Obras Empreitadas
	Abastecimento de água e saneamento a Penhas Juntas
	Em execução
	Saneamento a Sobreiró de Baixo
	Em execução
	Saneamento e águas a Curopos
	Construção de reservatórios em Candedo, Curopos, Palas, Vale de Armeiro e Maçaira
	Construção de reservatórios em Montouto, Vilar de Ossos e Landedo
	Construção de reservatórios em Soeira, Santa Cruz, Romariz e Ermida
	Construção de reservatórios em Soutilha, Minas e Negreda
	Obras por Administração Directa

	Em execução
	Em execução
	Em execução
	Em execução
	Em execução
	Em execução
	Em execução
	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DAS FREGUESIAS



	Obras por administração directa
	Em execução
	Em execução
	HIGIENE PÚBLICA


	Obras empreitadas
	Em execução
	Em execução
	Em execução
	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS
	Obras Empreitadas
	Em execução
	Adjudicada


