
 
 
 

ACTA N.º 6/2002 
 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vinhais, realizada no dia 11 do mês de 

Março do ano de dois mil e dois.---------------------------------------------------------------------- 

 

Presenças:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

 

• José Manuel Rodrigues, funcionário público aposentado.---------- 

 

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

 

• José António Baía, professor;------------------------------------------- 

 

• João Cristiano Rodrigues Cunha, professor;-------------------------- 

 

• Carlos Alberto Miranda Monteiro, engenheiro técnico 

electrotécnico.------------------------------------------------------------- 

 

Ausente por motivo justificado: Eurico Fernandes Gonçalves, Vereador, professor .-------- 

 

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

 

Hora de abertura: Catorze horas e quarenta e cinco minutos.------------------------------------- 

 

Hora de encerramento: Dezasseis  horas.------------------------------------------------------------- 

 

Secretariou: Fernando Joaquim Martins, chefe da Divisão Administrativa e 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 – Resumo diário de tesouraria--------------------------------------------------------------------- 

 

5 – Obras Públicas------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1 – Empreitada de pavimentação dos arruamentos em Vale das Fontes – trabalhos a 

mais – aprovação da minuta de contrato---------------------------------------------------------- 

5.2 – Construção de reservatórios nas povoações de Caroceiras, Cobelas e Cabeça de 

Igreja – aprovação da minuta de contrato-------------------------------------------------------- 

5.3 – Construção de reservatórios nas povoações de Montouto, Vilar de Ossos e 

Landedo – aprovação da minuta de contrato----------------------------------------------------- 

5.4 – Construção de reservatórios nas povoações de Candedo, Curopos, Palas, Vale de 

Armeiro e Maçaira – aprovação da minuta de contrato--------------------------------------- 

5.5 - Construção de reservatórios nas povoações de Soeira, Santa Cruz, Romariz e 

Ermida – aprovação da minuta de contrato------------------------------------------------------ 

5.6 – Construção de passeios na vila – 3.ª fase – aprovação da minuta de contrato------ 

 

 

6 – Pedido de Subsídio--------------------------------------------------------------------------------- 

6.1 – Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente de Vinhais – Serão 

Transmontano------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.2 – Associação Cultural, Assistencial e Recreativa dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Vinhais---------------------------------------------------------------------------------- 
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1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------- 

Não houve intervenções.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 José Carlos 

Taveira e do Senhor Vereador Carlos Alberto Miranda Monteiro, por não terem estado 

presentes na respectiva reunião.----------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 VALOR 
 

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 20.510 € 

Arruamentos em Tuizelo Em execução 243.388 € 
Construção do C.M. da E.M. a Minas de Ervedosa Em execução 75.035 € 
Construção de uma fonte luminosa em Rebordelo Concluída 28.152 € 
Obra de construção civil de uma fonte luminosa em Rebordelo Concluída 28.574 € 
Construção do Caminho Municipal da EN 103/6 a Caroceiras (de 
Sobreiró de Cima a Caroceiras) 

Em execução 372.138 € 

Caminho Municipal entre Vilarinho de Lomba e Pinheiro Novo Adjudicada 774.815 € 

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

Adjudicada 946.236 € 

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

Adjudicada 399.249 € 

Beneficiação da Rede viária – 40 Km Adjudicada 276.155 € 

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

Em execução 
 30.991 € 

Elaboração do projecto de desenho urbano na Zona Central de 
Vinhais Adjudicada 47.386 € 

Rede Viária – 3.ª fase – Ligação do B.º do Calvário à Cidadelha e 
ligação da Rua do Maragato à Zona Industrial Adjudicada 85.396 € 

Construção de passeios na Vila – 3.ª fase Adjudicada 62.850 € 
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Obras por Administração Directa   
Acesso às Piscinas Cobertas Em execução  
Reparação e limpeza em vários caminhos rurais e agrícolas do 
concelho Em execução  

Beneficiação de arruamentos em Vila Verde, Rio de Fornos, Seixas 
e Santalha Em execução  

Beneficiação do Caminho Municipal entre Agrochão e Murçós Em execução  
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

ABASTECIMENTO PÚBLICO   
Obras Empreitadas   

Abastecimento de Água e Saneamento a Penhas Juntas Em execução 357.923 € 
Saneamento a Sobreiró de Baixo Em execução 141.319 € 
Saneamento e Águas a Curopos Adjudicada 175.347 € 
Construção de reservatórios em Candedo, Curopos, Palas, Vale de 
Armeiro e Maçaira Adjudicada 106.842 € 

Construção de reservatórios em Caroceiras, Cobelas e Cabeça de 
Igreja Adjudicada 68.970 € 

Construção de reservatórios em Montouto, Vilar de Ossos e 
Landedo Adjudicada 66.769 € 

Construção de reservatórios em Soeira, Santa Cruz, Romariz e 
Ermida Adjudicada 90.494 € 

Obras por Administração Directa   

Conservação da rede de água na Vila Em execução  

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

Reforço de água a Melhe, Negreda, Landedo, Vilarinho de Lomba 
e São Cibrão 

Em execução  

Beneficiação da rede de água no Bairro do Carvalhal em Vinhais Em execução  

Beneficiação da rede de saneamento no Bairro do Carvalhal em 
Vinhais 

Em execução  

HIGIENE PÚBLICA   
Obras empreitadas   

Ampliação do Cemitério de Vila Boa Concluída 29.629 € 

Ampliação do Cemitério de Agrochão Concluída 11.236 € 

Ampliação do Cemitério de Quintela Em execução 7.026 € 
INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS   

Obras Empreitadas   

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

Em execução 123.157 € 

Casa da Cultura de Sobreiró de Cima Em execução 77.314 € 
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5 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA------------------------------------------------------ 

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

mil e dois, que acusa os seguintes saldos:------------------------------------------------------------ 

Em Operações Orçamentais------------------------------------------------------------504.350,04€; 

Em Operações de Tesouraria-----------------------------------------------------------250.946,56€. 

 

 

5 – OBRAS PÚBLICAS------------------------------------------------------------------------------- 

5.1 – EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DOS ARRUAMENTOS EM VALE 

DAS FONTES – TRABALHOS A MAIS – APROVAÇÃO DA MINUTA DE 

CONTRATO-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 “Pavimentação dos 

arruamentos em Vale das Fontes – trabalhos a mais”, a celebrar entre o Município de 

Vinhais e a Firma Sociedade de Empreitadas, Fazvia, Ld.ª, adjudicatária da referida 

empreitada.-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 desta.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5.2 – CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA NAS POVOAÇÕES DE 

CAROCEIRAS, COBELAS E CABEÇA DE IGREJA – APROVAÇÃO DA 

MINUTA DE CONTRATO-------------------------------------------------------------------------- 

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 “Construção de reservatórios 

para água nas povoações de Caroceiras, Cobelas e Cabeça de Igreja”, a celebrar entre o 

Município de Vinhais e a Firma António Aníbal Martins, adjudicatária da referida 

empreitada.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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 desta.------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.3 – CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA NAS POVOAÇÕES DE 

MONTOUTO, VILAR DE OSSOS E LANDEDO – APROVAÇÃO DA MINUTA DE 

CONTRATO-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 “Construção de reservatórios 

para água nas povoações de Montouto, Vilar de Ossos e Landedo”, a celebrar entre o 

Município de Vinhais e a Firma António Aníbal Martins, adjudicatária da referida 

empreitada.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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 desta.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5.4 – CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA NAS POVOAÇÕES DE 

CANDEDO, CUROPOS, PALAS, VALE DE ARMEIRO E MAÇAIRA – 

APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO------------------------------------------------- 

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 “Construção de reservatórios 

para água nas povoações de Candedo, Curopos, Palas, Vale de Armeiro e Maçaira”, a 

celebrar entre o Município de Vinhais e a Firma António Aníbal Martins, adjudicatária da 

referida empreitada.-------------------------------------------------------------------------------------

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 desta.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5.5 – CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA NAS POVOAÇÕES DE 

SOEIRA, SANTA CRUZ, ROMARIZ E ERMIDA – APROVAÇÃO DA MINUTA 

DE CONTRATO--------------------------------------------------------------------------------------- 

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 “Construção de reservatórios 

para água nas povoações de Soeira, Santa Cruz, Romariz e Ermida”, a celebrar entre o 

Município de Vinhais e a Firma António Aníbal Martins, adjudicatária da referida 

 

6 
 

 
 



empreitada.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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 desta.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5.6 – CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA VILA – 3.ª FASE – APROVAÇÃO DA 

MINUTA DE CONTRATO-------------------------------------------------------------------------- 

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 “Construção de passeios na 

Vila – 3.ª fase”, a celebrar entre o Município de Vinhais e a Firma António Manuel Gil, 

adjudicatária da referida empreitada.-----------------------------------------------------------------

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 desta.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6 – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

6.1 – COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO RECORRENTE DE VINHAIS 

– SERÃO TRANSMONTANO---------------------------------------------------------------------- 

Foi presente um ofício da Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente de Vinhais, onde 

solicita um apoio económico com vista a custear despesas levadas a efeito com o “Serão 

Transmontano”, a realizar em Móas, no dia 16 de Março do corrente ano.--------------------- 

Considerando que o evento em causa se destina a revitalizar tradições, usos e costumes, 

cada vez mais esquecidos,  foi deliberado, por unanimidade,  conceder um subsídio no 

valor de duzentos e cinquenta euros (250,00 €), ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 

64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.---------------------------------------------------------- 

 

 

6.2 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL ASSISTENCIAL E RECREATIVA DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS – CEIA DE 

NATAL--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Associação Cultural Assistencial e Recreativa dos Trabalhadores da Câmara Municipal 
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de Vinhais, organizou no passado mês de Dezembro a tradicional ceia de Natal, destinada 

ao convívio entre os funcionários municipais e respectivos familiares, com atribuição de 

prendas às crianças.------------------------------------------------------------------------------------- 

A despesa   ascendeu a dois mil e oitocentos e dezasseis euros (2.816 €), o que ultrapassa a 

capacidade financeira desta associação.-------------------------------------------------------------- 

Ao abrigo da alínea o), n.º1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi 

deliberado, por unanimidade, conceder dois mil oitocentos e dezasseis euros (2.816 €)), à 

Associação Cultural Assistencial e Recreativa dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Vinhais, para suportar as despesas inerentes à organização da ceia de Natal de dois mil e 

um.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

ASSUNTOS NÃO INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA 

 

 

O Senhor Presidente, solicitou, de acordo com o artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, o reconhecimento da urgência de deliberação imediata sobre dois assuntos, a 

saber:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 – 3.ª Alteração ao Plano de Actividades e Orçamento------------------------------------------- 

2 - Ampliação do restaurante e construção de um bar na área desportiva, incluindo 

equipamento – aprovação de programa de concurso, caderno de encargos e projecto.-------- 

Foi reconhecida, por unanimidade, a urgência de deliberação imediata sobre o assunto.----- 

 

 

1 – 3.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO--------------- 

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

actividades e orçamento, no montante de quatrocentos euros  e trinta mil  e quatrocentos 

euros, respectivamente.--------------------------------------------------------------------------------- 
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2 – AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE E CONSTRUÇÃO DE UM BAR NA ÁREA 

DESPORTIVA, INCLUÍNDO EQUIPAMENTO – APROVAÇÃO DE PROGRAMA 

DE CONCURSO, CADERNO DE ENCARGOS E PROJECTO---------------------------- 

Foi presente o programa de concurso e caderno de encargos para ampliação do restaurante 

e construção de um bar na área desportiva, incluíndo equipamento.----------------------------- 

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

encargos e abrir concurso limitado sem publicação de anúncio, nos termos da alínea b), do 

n.º 2, do art.º 48.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.--------------------------------------------------------- 

 

 

 

E eu,                                                               chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 

a redigi e assino.----------------------------------------------------------------------------------------- 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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