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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 03/05/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES - Jardim de Infância de 

Carrazedo de Montenegro – Auxiliares de Ação Educativa  
Deliberado por unanimidade, concordar com a informação 
técnica supra indicada e proceder em conformidade com o teor 
da mesma 

2 DIVERSOS - Regularização extraordinária de vínculos precários no Município de 
Valpaços -  Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro 

Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma  

3 DIVERSOS - Minuta de protocolo de parceria entre a Câmara Municipal de Valpaços e 
o Agrupamento de Escolas de Valpaços 

Deliberado por unanimidade, concordar com a minuta do 
protocolo referida em epígrafe e proceder em conformidade 
com o teor da mesma, conferindo ao Senhor Presidente 
poderes para a respetiva outorga 

4 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
Foi presente um ofício da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Valpaços, 
datado de 15/01/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para o bom 
funcionamento da instituição. - valor a atribuir: 4.000,00 euros.--------------------------- 
Foi presente requerimento da Banda Municipal de Valpaços, datado de 14/03/2018, 
solicitando a atribuição de um subsídio mensal para fazer face às despesas da entidade 
- valor a atribuir: 1.500,00 euros.---------------------------------------------------------------- 
Foi presente um ofício da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Carrazedo 
de Montenegro, datado de 03/01/2018, solicitando a atribuição de um subsídio mensal, 
para o bom funcionamento da instituição. - valor a atribuir: 2.000,00 euros.------------ 
Foi presente um ofício do Clube de Campismo e Caravanismo de Valpaços, datado de 
30/10/2017, solicitando a atribuição de um subsídio mensal para fazer face às despesas 
de manutenção do referido parque - valor a atribuir: 500,00 euros.----------------------- 
Foi presente carta da Associação Cultural, Recreativa e Melhoramentos de Santa Valha 
datada de 23/04/2018, solicitando a atribuição de um subsidio destinado a publicidade, 
aluguer de equipamento de som e aluguer de gerador de apoio ao Festival Vinho Folar 
e Rock; n’ Roll no rio- valor a atribuir-4.000 euros.------------------------------------------- 
Foi presente uma carta do AGRUPAMENTO 392 VALPAÇOS – CORPO NACIONAL DE 
ESCUTAS, datada de 23/02/2018, solicitando um apoio para as despesas de 
funcionamento da instituição - valor a atribuir: 1.500,00 euros. --------------------------- 
Foi presente requerimento da Adega Cooperativa de Valpaços, datado de 23/10/2018, 
solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos encargos com participação 
no evento “Feira de Londres/Confraria-2017” - valor a atribuir: 1.476,00 euros.------ 

Deliberado, por unanimidade, conceder a atribuição dos supra 
referidos subsídios 

mailto:municipio@valpa%C3%A7os.pt
http://www.cm-valpacos.pt/


MUNICÍPIO DE VALPAÇOS                    CÂMARA MUNICIPAL 
 
Departamento de Administração Geral 

 
Telefone 278 710 130 • Fax 278 711 135 • 5430 – 469 VALPAÇOS 

Email: municipio@valpaços.pt • www.valpacos.pt 

 

Foi presente uma carta da PARÓQUIA DE S. PEDRO DE VEIGA DE LILA, datada de 
09/04/2018, solicitando um apoio para as despesas de colocação de portas na igreja 
paroquial respetiva - valor a atribuir: 7.600,00 euros. --------------------------------------- 
Foi presente uma carta da CVRTM – COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL DE TRÁS-
OS-MONTES, solicitando um apoio para a organização do Concurso de Vinhos de Trás-
os-Montes 2018  - valor a atribuir: 4.460,00 euros. ------------------------------------------ 

 Foi presente requerimento do Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de 
Vilarandelo, datado de 23/10/2018, solicitando a atribuição de um subsídio  para 
permuta com o Grupo Folclórico da Filarmónica Euterpe de Castelo Branco – Faial 
(Açores) - valor a atribuir: 5.000,00 euros.----------------------------------------------------- 
Foi presente uma carta do CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE ARGEMIL, 
solicitando um apoio para as despesas de organização do convívio motard de maio - 
valor a atribuir: 5.000,00 euros. ----------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por maioria, com uma abstenção do Vereador do 
Partido Socialista, e cinco votos a favor dos membros da 
Câmara Municipal do Partido Social Democrata, 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 
associações. 

 Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Friões, datado de 20/02/2018, 
solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos encargos com pavimentação 
na freguesia - valor a atribuir: 5.597,33 euros (Informação técnica interna DOM n.º 
33/2018).-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Deliberado, por maioria, com uma abstenção do Vereador do 
Partido Socialista, e cinco votos a favor dos membros da 
Câmara Municipal do Partido Social Democrata, aprovar a 
atribuição do supra referido subsídio à Junta de Freguesia em 
causa. O Vereador do Partido Socialista invocou como razão 
justificativa do seu voto, o facto de não ter acesso prévio ao 
plano de atividades da referida Freguesia. 
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