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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 02/08/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 DIVERSOS - PROCEDIMENTO PRÉ-CONTRATUAL TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO CONCELHO DE VALPAÇOS 
Deliberado por unanimidade ratificar o enunciado despacho 
datado de 19/6/2018 

2 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Possacos, datado de 12/07/2018, 
solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com a festa de 
Possacos - valor a atribuir: 200,00 euros.------------------------------------------------------ 
Foi presente  ofício ref.ª 15/2018 da Junta de Freguesia de Lebução, Fiães e Nozelos, 
datado de 28/05/2018, solicitando a atribuição de uma verba para calcetamento e 
pérgula em alumínio efeito madeira para arranjo urbanístico em Lebução- valor a 
atribuir: 4.544,86 euros(em conformidade com informação técnica DOM n.º 68/2018).- 
Foi presente  ofício ref.ª nº 18/2018 da Junta de Freguesia de Lebução, Fiães e Nozelos 
datado de 8/07/2018, solicitando a atribuição de uma verba para reparação de 
calcetamento de rua em Pedome - valor a atribuir: 1.096,46 euros(em conformidade 
com informação técnica interna DOM n.º 73/2018).------------------------------------------ 
Foi presente  ofício ref.ª 08/2018 da Junta de Freguesia de Vassal datado de 
04/07/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face a despesas relativas 
ao apoio prestado aos idosos - valor a atribuir: 272,01 euros.----------------------------- 
Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Padrela e Tazém datado de 22/07/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para a festividades em honra de S. Pedro - valor 
a atribuir: 200,00 euros.-------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de S. João da Corveira datado de 
12/07/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas das 
festividades em honra de Santo Hildefonso - valor a atribuir: 150,00 euros.------------- 
Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de S. João da Corveira datado de 
10/06/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face a despesas das 
festividades em honra do Divino Salvador - valor a atribuir: 150,00 euros.--------------- 
Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Argeriz datado de 17/07/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para ajudar nas despesas com a realização das 
festividades anuais da aldeia de Midões - valor a atribuir: 150,00 euros.----------------- 
Foi presente requerimento da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de 
Valpaços datado de 15/01/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para o ano de 
2018 - valor a atribuir: 4.000,00 euros.--------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios às entidades em causa 
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Foi presente requerimento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Carrazedo de Montenegro datado de 03/01/2018, solicitando a atribuição de um 
subsídio mensal para o ano de 2018 - valor a atribuir: 2.000,00 euros.------------------- 
Foi presente  requerimento do Clube de Campismo e Caravanismo de Valpaços datado 
de 30/10/2017, solicitando a atribuição de um subsídio mensal para fazer face as 
despesas de manutenção do Parque de Campismo do Rabaçal- valor a atribuir: 500,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Comissão Fabriqueira da Paróquia de Serapicos datado 
de 28/05/2018, solicitando a atribuição de uma verba para ajudar nas despesas com 
as obras de reparação e beneficiação da Igreja Paroquial de Serapicos - valor a atribuir: 
5.000,00 euros (em conformidade com informação técnica interna DECD n.º 
143/2018).------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Academia Fénix de Pankration datado de 05/06/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para despesas de funcionamento - valor a 
atribuir: 1.000,00 euros.-------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Banda Municipal de Valpaços datado de 11/07/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para ajudar nas despesas - valor a atribuir: 
1.500,00 euros.------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Associação da Comissão de Festas de Stª Bárbara  
datado de 10/07/2018, solicitando a atribuição de um donativo destinado à ajuda na 
celebração dos festejos em honra de Stª Bárbara - valor a atribuir: 200,00 euros.----- 
Foi presente requerimento Banda Musical da Casa do Povo de Vilarandelo datado de 
24/04/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face a despesas - valor 
a atribuir: 1.750,00 euros.------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Paróquia de Santa Maria Maior datado de 24/07/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para ajudar nas despesas com processo judicial 
- valor a atribuir: 5.687,00 euros.---------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Comissão Fabriqueira da Paróquia de Serapicos datado 
de 28/05/2018, solicitando a atribuição de uma verba para ajudar nas despesas com 
as obras de reparação e beneficiação da Igreja Paroquial de Serapicos - valor a atribuir: 
5.000,00 euros(em conformidade com informação técnica interna DECD n.º 
143/2018).------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Associação Grupo TT Trepa Tudo datado de 10/05/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para realização de prova desportiva - valor a 
atribuir: 5.000,00 euros.--------------------------------------------------------------------------- 
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