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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 18/01/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – Festas do Concelho de 

Valpaços de 2017  
Deliberado por unanimidade aprovar a informação e proceder 
em conformidade com o teor da mesma 

2 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – Pedido de Fundos 
Permanentes 

Deliberado por unanimidade aprovar a informação e proceder 
em conformidade com o teor da mesma 

3 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – Feira da castanha em 
Carrazedo de Montenegro 2017 (CASTMONTE) 

Deliberado por unanimidade aprovar a informação e proceder 
em conformidade com o teor da mesma. 

4 DIVERSOS – Fundos Permanentes para o DOM   Deliberado por unanimidade aprovar a informação e proceder 
em conformidade com o teor da mesma  

5 DIVERSOS – Pedido de Fundo de Maneio  Deliberado por unanimidade aprovar a referida proposta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma 

6 DIVERSOS - Alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços Municipais Deliberado por maioria, com uma abstenção do Vereador do 
Partido Socialista e seis votos a favor dos membros da câmara 
municipal do Partido Social Democrata, aprovada a referida 
proposta e proceder em conformidade com o teor da mesma, 
submetendo-a à digníssima Assembleia Municipal 

7 DIVERSOS - Alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços Municipais Deliberado por maioria, com uma abstenção do Vereador do 
Partido Socialista e seis votos a favor dos membros da Câmara 
Municipal do Partido Social Democrata, aprovar a referida 
proposta e proceder em conformidade com o teor da mesma 

8 DIVERSOS - Segunda alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de 
Estudo 

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta e proceder em 
conformidade com o teor do mesmo 

9 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
Foi presente requerimento da Banda Musical de Valpaços, datado de 15/12/2017, 
solicitando a atribuição de um apoio financeiro para fazer face às despesas desta 
entidade (mês de janeiro de 2018) - valor a atribuir: 1.500,00 euros.--------------------- 
Foi presente requerimento do Clube de Campismo e Caravanismo de Valpaços, datado 
de 30/10/2017, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas de 
manutenção do parque de campismo no valor de 500 euros por mês - valor a atribuir: 
500,00 euros.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de 
Carrazedo de Montenegro, datado de 03/01/2018, solicitando a atribuição de um 

Deliberado por unanimidade, concordar com a atribuição dos 
referidos subsídios 
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subsídio mensal consignado àquela associação, para o ano de 2018 (mês de janeiro 
de 2018) - valor a atribuir: 2.000,00 euros.---------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de 
Carrazedo de Montenegro, datado de 20/11/2017, solicitando a atribuição de um 
subsídio inerente à constituição do dispositivo especial de combate a incêndios 
florestais no concelho de Valpaços (DECIF 2017) - valor a atribuir: 700,00 euros.------ 
Foi presente requerimento da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de 
Carrazedo de Montenegro, datado de 14/08/2017, solicitando a atribuição de um 
subsídio para a aquisição de mobiliário para as instalações do respetivo corpo de 
bombeiros - valor a atribuir: 15.000,00 euros.------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de 
Valpaços, datado de 15/01/2018, solicitando a atribuição de um subsídio mensal 
consignado àquela associação, para o ano de 2018 (mês de janeiro de 2018) - valor a 
atribuir: 4.000,00 euros.--------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 107/2017 da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, datado 
de 13/11/2017, solicitando a atribuição da comparticipação relativas aos autos de 
medição já executados da empreitada “Estrutura Residencial para Idosos Nossa 
Senhora do Carmo - Valverde” - valor a atribuir: 19.715,02 euros (comparticipação no 
valor de 30% dos autos de medição).--------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 16/2017 da Banda Musical da Casa do Povo de Vilarandelo, 
datado de 12/09/2017, solicitando a atribuição de uma verba a título de divulgação da 
marca “Valpaços – Essência Natural” - valor a atribuir: 500,00 euros.--------------------- 

 Foi presente ofício ref.ª 478/2017 da Casa do Povo de Vilarandelo, datado de 
09/01/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
a atribuição de prémios no âmbito do concurso “Ideia Empreendedora – CLDS 3G 
Valpaços geração Solidária” - valor a atribuir: 400,00 euros.-------------------------------- 
Foi presente requerimento da Academia Fénix de Pankration, datado de 25/11/2016, 
solicitando a atribuição de um subsídio para encargos de funcionamento e aquisição 
de material - valor a atribuir: 1.000,00 euros.------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento do Centro Cultural e Recreativo de Argemil, datado de 
27/04/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
a realização do XII convívio motard - valor a atribuir: 1.000,00 euros.-------------------- 
Foi presente requerimento da Comissão Fabriqueira de Argeriz, datado de 24/06/2017, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com o restauro 
exterior da capela de Val de Espinho - valor a atribuir: 2.450,00 euros.------------------ 

Deliberado, por maioria, com um voto contra do Vereador do 
Partido Socialista, e seis votos a favor dos membros da câmara 
Municipal do Partido Socialista, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios. O Vereador do Partido Socialista invocou 
como razão justificativa do seu voto, o facto de não ter acesso 
prévio ao plano de atividades das referidas entidades. 

 Foi presente ofício ref.ª 05/2017 da Junta de Freguesia de Serapicos, datado de 
13/08/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
a realização de obras diversas na freguesia - valor a atribuir: 2.260,45 euros.-------- 

Deliberado, por maioria, com um voto contra do Vereador do 
Partido Socialista, e seis votos a favor dos membros da Câmara 
Municipal do Partido Socialista, aprovar a atribuição dos supra 
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Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Bouçoães, datado de 19/12/2016, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com a recuperação 
do moinho, limpeza da ribeira e execução de praia fluvial em Lampaça - valor a atribuir: 
21.995,00 euros (informação técnica n.º 260/2017 DECD).--------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 53/2017 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros, datado de 18/12/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face 
aos encargos relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 - valor 
a atribuir: 8.172,40 euros.----------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 54/2017 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros, datado de 18/12/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face 
aos encargos com o salário da Mediadora do Atendimento Digital do Espaço de Cidadão 
de Carrazedo de Montenegro - valor a atribuir: 1.875,00 euros(informação técnica n.º 
277/2017 DECD).----------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 55/2017 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros, datado de 18/12/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face 
aos encargos com a segurança social inerente às funcionárias da junta de freguesia e 
da escola de Carrazedo de Montenegro - valor a atribuir: 1.709,27 euros.--------------- 
Foi presente ofício ref.ª 30/2017 da Junta de Freguesia de Lebução, Fiães e Nozelos, 
datado de 09/11/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos 
encargos com a empreitada “Arruamentos em Nozelos – Rua Principal” - valor a 
atribuir: 52.929,01 euros(informação técnica interna n.º 125/2017 DOM).--------------- 
Foi presente ofício ref.ª 21/2017 da Junta de Freguesia de Rio Torto, datado de 
28/11/2017, solicitando a atribuição de uma comparticipação para fazer face aos 
encargos com o auto de medição relativo à empreitada “Arruamentos na Freguesia de 
Rio Torto - Lilela” - valor a atribuir: 11.407,61 euros(informação técnica interna n.º 
140/2017 DOM).------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de São João de Corveira, datado de 
20/08/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
o calcetamento na aldeia de São João de Corveira - valor a atribuir: 31.479,35 euros 
(informação técnica interna n.º 92/2017 DOM).----------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Vassal, datado de 30/08/2017, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com aluguer de 
retroescavadora - valor a atribuir: 600,00 euros (informação técnica n.º 275/2017 
DECD).----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 21/2017 da Junta de Freguesia de Santa Maria de Émeres, 
datado de 16/10/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos 
encargos com duas obras realizadas na freguesia - valor a atribuir: 29.406,55 euros 
(informação técnica interna n.º 118/2017 DOM).--------------------------------------------- 

referidos subsídios. O Vereador do Partido Socialista invocou 
como razão justificativa do seu voto, o facto de não ter acesso 
prévio ao plano de atividades das referidas Freguesias nem ter 
conhecimento prévio da documentação de suporte das 
deliberações em causa. 
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Foi presente ofício ref.ª 39/2017 da Junta de Freguesia de Ervões, datado de 
11/09/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
o auto de medição n.º 3 da empreitada “Arruamentos na Freguesia de Ervões - 
Valongo” - valor a atribuir: 20.356,24 euros (informação técnica interna n.º 94/2017 
DOM).------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi presente ofício ref.ª 28/2017 da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 
14/08/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
o salário do Mediador do Atendimento Digital do Espaço de Cidadão respetivo - valor 
a atribuir: 3.125,00 euros(informação técnica n.º 7/2018 DECD).------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Santa Valha, datado de 
18/12/2017, solicitando a atribuição de uma verba para a comissão de festas fazer face 
aos encargos com a organização das festividades em Pardelinha - valor a atribuir: 
150,00 euros.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Friões, datado de 07/07/2017, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com a construção 
de uma bacia de água para abastecimento de helicóptero em Friões - valor a atribuir: 
3.259,50 euros (informação técnica interna n.º 128/2017 DOM).-------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Friões, datado de 17/11/2017, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com a limpeza das 
bermas/valetas da freguesia - valor a atribuir: 2.625,00 euros (informação técnica 
interna n.º 131/2017 DOM).---------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Sonim e Barreiros, datado de 
15/11/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
a iluminação do recinto de festas de Barreiros - valor a atribuir: 3.562,08 euros.------- 

 Foi presente requerimento do Senhor António Lavouras Valongueiro, datado de 
27/11/2017, solicitando a atribuição de um apoio financeiro para fazer face a despesas 
com ligação à rede BT - EDP - valor a atribuir: 277,49 euros (informação técnica de 
18/12/2017).---------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento do Senhor Aglái Jesus Cagigal Neves, datado de 
14/12/2017, solicitando a devolução do montante resultante de cobrança indevida 
inerente ao consumo de água - valor a atribuir: 595,49 euros (informação técnica n.º 
42/2017 DOM/Seção de Águas).----------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Senhora Adriana dos Anjos Gomes Terreiro, datado de 
16/11/2017, solicitando a atribuição de um apoio financeiro para fazer face a despesas 
com o funeral do seu marido falecido em 09/10/2017 - valor a atribuir: 350,00 euros.- 
 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a atribuição dos 
referidos subsídios 
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