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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 17/05/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA - Abertura de procedimento concursal comum para 

constituição de relação jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento de catorze postos 
de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional -Auxiliar de Ação 
Educativa 

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

2 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA - Atribuição de bolsas de estudo relativas ao ano letivo 
2017/2018 resultante da 2ª alteração ao Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo 

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

3 DIVERSOS - Aquisição de terreno Deliberado por unanimidade concordar com a informação e 
proceder em conformidade com o teor da mesma 

4 DIVERSOS - MINUTA DE PROTOCOLO  - Financiamento das ações que integram o 
plano de ação para o desenvolvimento socioeconómico e cultural da bacia do Tâmega 
para o período 2018-2023, a celebrar entre a Iberdrola Generación S.A. unipersonal, e 
a Câmara Municipal 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  

5 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
Foi presente um requerimento da ARATM – Associação Regional de Agricultores das 
Terras de Montenegro, datado de 21/03/2018, solicitando um apoio para a deslocação 
a Perigueux – França para recolha de galhas de castanheiros parasitadas  - valor a 
atribuir: 632,82 euros. ---------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por maioria, com um voto contra do Vereador do 
Partido Socialista e cinco votos a favor dos membros da Câmara 
Municipal do Partido Social Democrata 

 Foi presente requerimento da Adega Cooperativa de Valpaços, datado de 21/12/2017, 
solicitando a atribuição de um subsídio  pela participação no evento “Vinhos e Sabores 
– Grandes Escolhas - 2017” - valor a atribuir: 1.876,00 euros.----------------------------- 

Deliberado, unanimidade, conceder  a atribuição do supra 
referido subsídio 

 Foi presente requerimento da Associação por Nozelos, datado de 08/03/2018, 
solicitando a atribuição de um subsídio  para fazer face a encargos de funcionamento 
e realização de obras na sede - valor a atribuir: 5.000,00 euros.--------------------------- 
 

Deliberado, por maioria, com um voto contra do Vereador do 
Partido Socialista, cinco votos a favor dos membros da Câmara 
Municipal do Partido Social Democrata, aprovar a atribuição do 
supra referido subsídio. 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 associação. 

 Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros, 
ref.ª 13/2018, datado de 03/04/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para 
fazer face aos encargos com realização de obras em Val do Campo, especialmente a 
construção de um muro em betão - valor a atribuir: 6.014,18 euros (Informação técnica 
interna DOM n.º 36/2018).-----------------------------------------------------------------------

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 dos supra referidos subsídios às Juntas de Freguesia 
em causa. 
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Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Vales, datado de 12/04/2018, 
solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos encargos com realização de 
obras no ponto de água em Zebras - valor a atribuir: 8.794,29 euros (Informação 
técnica interna DOM n.º 35/2018).-------------------------------------------------------------- 
Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Friões, datado de 04/04/2018, 
solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos encargos com realização de 
obras de “Bacia de Água em Friões” - valor a atribuir: 1.881,90 euros (Informação 
técnica interna DOM n.º 32/2018).-------------------------------------------------------------- 
Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Lebução, Fiães e Nozelos, ref.ª 8/2018, 
datado de 18/03/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos 
encargos com realização de obras de reparação de calcetamento de uma rua na aldeia 
de Ferreiros - valor a atribuir: 912,66 euros (Informação técnica interna DOM n.º 
37/2018).------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Lebução, Fiães e Nozelos, ref.ª 9/2018, 
datado de 18/03/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos 
encargos com realização de obras de reparação de várias ruas da freguesia - valor a 
atribuir: 1.173,42 euros (Informação técnica interna DOM n.º 38/2018).----------------- 
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