ACTA N.º 2/2002
Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vinhais, realizada no dia catorze do
mês de Janeiro do ano de dois mil e dois.------------------------------------------------------------

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

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

Vereadores:----------------------------------------------------------------------------------------------•

José Manuel Rodrigues, funcionário administrativo aposentado;--

•

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

•

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

•

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

•

Carlos Alberto Miranda Monteiro, engenheiro;---------------------

•

Eurico Fernandes Gonçalves, professor.------------------------------

Ausências: Não houve.----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Secretariou: Fernando Joaquim Martins, chefe da Divisão Administrativa e Financeira.----1

1 – Período da antes da ordem do dia--------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA

2 – Acta da reunião anterior-------------------------------------------------------------------------

3 – Assuntos deferidos no uso de competências delegadas-------------------------------------

4 – Execução de Obras Públicas---------------------------------------------------------------------

5 – Resumo diário de tesouraria---------------------------------------------------------------------

6 – Suspensão de mandato----------------------------------------------------------------------------

7 – Obras Públicas------------------------------------------------------------------------------------7.1 – Construção de um canil/gatil – aprovação de projecto---------------------------------7.2 – Execução da Linha Aérea de 30 KV Vinhais-Calvário, Posto de Transformação
e Rede de Baixa Tensão/Vinhais – Trabalhos a mais – aprovação da minuta de contrato-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – Aquisição de livros---------------------------------------------------------------------------------

9 – Constituição de fundos permanentes----------------------------------------------------------

1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------O Senhor Vereador Américo Jaime Afonso Pereira, usou da palavra para pedir
esclarecimentos sobre as razões que impedem a entrada em funcionamento do Mini-Lar do
Centro Social e Paroquial de Vila Boa de Ousilhão.-----------------------------------------------O Senhor Presidente disse que a construção civil se encontra concluída há,
aproximadamente, um ano. O apoio do Governo estava limitado a rácios pré-definidos, que
impossibilitaram o financiamento adequado aos preços praticados pelo empreiteiro. Nesta
circunstância, o Município aprovou a comparticipação no valor de quinze milhões de
escudos (15 000 000$00) 74.819,69 € (setenta e quatro mil oitocentos e dezanove euros e
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sessenta e nove cêntimos). No momento falta o fornecimento do equipamento, que estava
previsto ser financiado pelo Fundo de Socorro Nacional.-----------------------------------------O Senhor Vereador Américo Jaime Afonso Pereira, voltou a usar da palavra para propor
que sejam solicitados esclarecimentos à Segurança Social. Esta proposta mereceu a
concordância de todos.---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Alberto Miranda Monteiro, disse que também a direcção do Lar
terá responsabilidades, sendo estas situações já habituais.-----------------------------------------

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

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
Em execução
Seco e o lugar da Quinta
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
Em execução
Sobreiró de Cima a Caroceiras)
Audiência prévia
Caminho Municipal entre Vilarinho de Lomba e Pinheiro Novo
Caminho Municipal entre Moimenta e Mofreita – 2.ª Fase – Lanço
Adjudicada
entre Mofreita e a Ponte do Couço
Arruamentos em Brito de Lomba, Lagarelhos, Maçaira, Ousilhão e
Adjudicada
Vale de Janeiro
Adjudicada
Beneficiação da Rede viária – 40 Km
Execução da LN Aérea de 30 KW Vinhais – Calvário, Posto de
Em execução
Transformação e Rede de Baixa Tensão/Vinhais
Projecto de desenho urbano na Zona Central de Vinhais
Em adjudicação
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Rede Viária – 3.ª fase – Ligação do B.º do Calvário à Cidadelha e
Audiência prévia
ligação da Rua do Maragato à Zona Industrial
Construção de passeios na Vila – 3.ª fase
Audiência prévia
Obras por Administração Directa
Concluído
Construção dos passeios em Rebordelo
Arruamentos na Cisterna
Concluído
Acesso às Piscinas Cobertas
Em execução
Concluído
Limpeza de caminhos na freguesia de Tuizelo
Reparação e limpeza em vários caminhos rurais e agrícolas do
Em execução
concelho
Beneficiação e ampliação de arruamentos em Vilarinho, Gestosa,
Concluído
Moás e Mós de Celas
Beneficiação de arruamentos em Vila Verde, Rio de Fornos, Seixas e
Em execução
Santalha
Beneficiação do Caminho Municipal entre Agrochão e Murçós
Em execução
Beneficiação dos acessos ao Seminário de Vinhais
Em execução
Obras de beneficiação da zona envolvente ao Pavilhão da Feira do
Em execução
Fumeiro
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
Audiência prévia
Construção de reservatórios em Candedo, Curopos, Palas, Vale de
Audiência prévia
Armeiro e Maçaira
Construção de reservatórios em Caroceiras, Cobelas e Cabeça de
Audiência prévia
Igreja
Construção de reservatórios em Montouto, Vilar de Ossos e Landedo Audiência prévia
Construção de reservatórios em Soeira, Santa Cruz, Romariz e
Audiência prévia
Ermida
Análise de
Construção de reservatórios em Soutilha, Minas e Negreda
propostas
Obras por Administração Directa
Conservação da rede de água na Vila
Saneamento a Sobreiró de Cima
Beneficiação e ampliação da rede de saneamento em Agrochão

Em execução
Em execução
Concluído

Beneficiação e ampliação da rede de água em Agrochão

Concluído

Construção de fossa séptica e drenos na Cisterna

Concluído

Remodelação de rede de abastecimento de água a Sobreiró de Cima
Reforço de água na Soutilha e em Travanca
Reforço de água a Melhe, Negreda, Landedo, Vilarinho de Lomba e
São Cibrão

Em execução
Concluído
Em execução
4

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DAS FREGUESIAS
Obras por administração directa
Concluído
Construção da sede de Junta de Vilar de Lomba
Em execução
Construção da Casa da Cultura de Sobreiró de Cima
HIGIENE PÚBLICA
Obras empreitadas
Ampliação do Cemitério de Vila Boa

Em execução

Ampliação do Cemitério de Agrochão

Em execução

Ampliação do Cemitério de Quintela
INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS

Em execução

Obras Empreitadas
Adaptação do edifício anexo ao Palácio da Justiça para instalação de
serviços
Casa da Cultura de Sobreiró de Cima

Em execução
Em execução

Solicitou a palavra o Senhor Vereador Carlos Alberto Miranda Monteiro, para sugerir que
futuramente, na relação anteriormente transcrita passe a constar o valor da adjudicação, as
datas de início e conclusão das obras.----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente disse que o assunto iria ser ponderado com os serviços responsáveis.--

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:----- Deferimento do pedido de viabilidade para construção de uma moradia, no Bairro do
Calvário, em Vinhais, em nome de Adérito António Gonçalves;---------------------------- Deferimento do pedido de viabilidade para construção de um armazém de recolha de
alfaias agrícolas, na povoação de Palas, em nome de Silvana da Conceição Rodrigues
Nascimento;----------------------------------------------------------------------------------------- Deferimento do pedido de viabilidade para construção de um armazém de recolha de
alfaias agrícolas, na povoação de Rebordelo, em nome de Ana Maria Sarmento dos
Santos;----------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovação do projecto de arquitectura para construção de uma discoteca, na povoação
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de Ervedosa, em nome de José Augusto Martins Chicalheira;------------------------------ Aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento da obra para construção de um
armazém, na povoação de Vila Verde, em nome de Antero Álvaro Martins Morgado;-- Licenciamento e aprovação de todos os projectos para reconstrução de uma moradia,
na povoação de Valpaço, em nome de Jacinto Manuel Fernandes Artilheiro e Maria
Ulema Artilheiro;----------------------------------------------------------------------------------- Licenciamento e aprovação de todos os projectos para remodelação e ampliação de
uma moradia, na povoação de Moimenta, em nome de Manuel Albérico Soares
Ribeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------

5 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA-----------------------------------------------------Foi tomado conhecimento do resumo diário de tesouraria, datado de onze de Janeiro de
dois mil e dois, que acusa os seguintes saldos:
Em Operações Orçamentais--------------------------------------------------------300.564,15€;---Em Operações de Tesouraria-------------------------------------------------------278.722,98€.----

6 – SUSPENSÃO DE MANDATO-----------------------------------------------------------------Foi presente uma carta subscrita por Salvador dos Santos Marques, na qualidade de
vereador eleito para a Câmara Municipal de Vinhais, onde solicita nos termos dos n.ºs 1, 2
e 3, do art.º 77.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, suspensão do mandato para que foi
eleito, pelo prazo de trezentos e sessenta e cinco dias, dado ir desempenhar funções de
Adjunto do Gabinete de Apoio Pessoal da Presidência.-------------------------------------------Após apreciação do pedido em causa, nos termos do n.º 2, do art.º 77.º, da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, autorizar a suspensão
solicitada.-------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – OBRAS PÚBLICAS
7.1 – CONSTRUÇÃO DE UM CANIL/GATIL – APROVAÇÃO DE PROJECTO
Foi presente, nos termos da alínea q), do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, para aprovação, o projecto para construção de um canil/gatil, a levar a efeito na
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Portela dos Frades em Vinhais.-----------------------------------------------------------------------Solicitou a palavra o Senhor Vereador Américo Jaime Afonso Pereira, para opinar que
seria aconselhável que a Divisão de Veterinária e Desenvolvimento Rural, informasse da
necessidade desta construção, tanto mais, que não é consensual este tipo de construção.----O Senhor Presidente esclareceu que já existe essa informação técnica datada de quatro de
Dezembro de dois mil e um.--------------------------------------------------------------------------Tendo em atenção que o processo já se encontra instruído com os necessários pareceres
técnicos, foi deliberado, por unanimidade aprovar o referido projecto.--------------------------

7.2 – EXECUÇÃO DA LINHA AÉREA DE 30 KV VINHAIS-CALVÁRIO, POSTO
DE TRANSFORMAÇÃO E REDE DE BAIXA TENSÃO/VINHAIS – 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 execução da Linha Aérea de 30
KV Vinhais-Calvário, Posto de Transformação e Rede de Baixa Tensão/Vinhais, a celebrar
entre a Câmara Municipal e Diamantino Augusto Lopes, adjudicatário 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.-------------------------------------------------------------------------------------

8 – AQUISIÇÃO DE LIVROS---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou do lançamento do livro “Aguarelas Transmontanas” ou
“Stórias da ‘nha terra”, que ocorreu nos Paços do Município, no passado dia onze do
corrente mês, cujo autor é o Vinhaense, Virgílio do Vale. Pelo que é de opinião que se
deva apoiar esta iniciativa. Considerando que a qualidade literária da obra em causa, é boa,
e porque uma das atribuições do município é a preservação da cultura, propôs a aquisição
de cem exemplares do livro “Aguarelas Transmontanas” ou “Stórias da ‘nha terra”, ao
preço unitário de sete euros e cinquenta cêntimos (7.50 €).--------------------------------------Aprovada por unanimidade e em minuta.------------------------------------------------------------
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9 – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PERMANENTES---------------------------------------Porque se torna necessário fazer face a pequenas despesas urgentes e inadiáveis, o Senhor
Presidente, propôs, ao abrigo do n.º 1, do art.º 30.º, Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 de Junho,
a constituição de fundos permanentes, sob a responsabilidade do Chefe da Repartição
Financeira, Horácio Manuel Nunes, onerando as seguintes rubricas orçamentais:------------

0103/0306..................Bens Não Duradouros – 99,76 € (20 000$00)--------------------

-

02/0305......................Impressos – 99,76 € (20 000$00)----------------------------------

-

05/0302......................Combustíveis – 99,76 € (20 000$00)------------------------------

-

05/0403......................Portagens – 99,76 € (20 000$00)-----------------------------------

-

05/0409......................Publicações e vistorias de viaturas – 99,76 € (20 000$00)-----

Foi deliberado, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 1, do art.º 30.º, do
Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 de Junho, autorizar a constituição dos referidos fundos
permanentes, sob a responsabilidade do Chefe da Repartição Financeira, Horácio Manuel
Nunes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 um assunto, a
saber:------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 – Obras públicas--------------------------------------------------------------------------------------1.1 – Saneamento em Sobreiró de Baixo – Trabalhos a mais------------------------------------Foi reconhecida, por unanimidade, a urgência de deliberação imediata sobre este assunto.--

1 – OBRAS PÚBLICAS------------------------------------------------------------------------------1.1 – SANEAMENTO EM SOBREIRÓ DE BAIXO – TRABALHOS A MAIS---------Foi presente uma informação da Divisão de Obras e Equipamento, que se reporta à
necessidade de substituição de conduta de água na povoação de Sobreiró de Baixo, do
seguinte teor:--------------------------------------------------------------------------------------------“Na execução da empreitada mencionada em epígrafe, houve reclamação dos munícipes
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residentes no Bairro envolvente à Escola Primária, sito naquela localidade, no sentido de
substituir a rede de abastecimento de água, em virtude de a mesma se estar a danificar
devido à execução da rede de saneamento.----------------------------------------------------------Verificou-se no referido local que, devido ao estado de conservação da rede de
abastecimento de água existente, esta se inutiliza quando se intervém na sua imediação e
que a mesma apresenta um diâmetro de ¾”, o qual debita um caudal que não satisfaz
convenientemente as necessidades da população residente.--------------------------------------Consultado o processo da empreitada, pode-se constatar que existe no mapa de medições o
artº 5.3 (substituição da tubagem da rede de águas instalada nas zonas de intercepção com
a rede de esgotos, incluindo acessórios e restantes trabalhos complementares) com preço
unitário contratual de 7,48€ (1.500$00). Verificou-se em obra que o empreiteiro está a
fornecer para este trabalho tubo PVC 63, PN10.--------------------------------------------------Por forma a evitar que os referidos munícipes fiquem sem abastecimento de água, torna-se
necessário executar os seguintes trabalhos a mais:--------------------------------------------------

Colocação de tubo PVC 63, PN10,

UNI

Quantidades

Preço unitário contratual

Valor Parcial

ml

378

7,48€ (1.500$00)

2.827,44€

m3

70.4

6,23€ (1.250$00)

438,59€

colocado em vala aberta da rede de
saneamento e em 110.5 m de vala aberta
para esta tubagem.
Escavação para abertura de vala em terra
compacta:

comprimento=110.5

m;

profundidade=0.8m; largura=0.8m.

Valor Total

3.266,03€ (654.780$00)

Assim, propõe-se à consideração superior, a aprovação dos referidos trabalhos a mais e
respectivo custo no valor de 3.266,03€ (três mil duzentos e sessenta e seis euros e três
cêntimos) + IVA 163,30€ (cento e sessenta e três euros e trinta cêntimos), no total de
3.429,33€ (três mil quatrocentos e vinte e nove euros e trinta e três cêntimos), com prazo
de execução de 5 dias.----------------------------------------------------------------------------------Propõe-se ainda que, seja dado conhecimento à fiscalização da obra, G.A.T. - Bragança.---

Deliberado, por unanimidade e em minuta, concordar com o parecer técnico, e aprovar os
trabalhos a mais, no valor de 3.266,03 euros (três mil duzentos e sessenta e seis euros e três
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cêntimos) + IVA, e adjudicá-los à Firma CONOPUL – Construções Obras Públicas, Ld.ª.--

E eu,

chefe da Divisão Administrativa e Financeira,

a redigi e assino.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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