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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 06/09/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 FORNECIMENTO/BENS E SERVIÇOS - RELATÓRIO FINAL NO ÂMBITO DE CONCURSO 

PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS NO CONCELHO DE VALPAÇOS. Procedimento Refª 17/DF-AQ/18 

Deliberado por unanimidade, concordar com o referido relatório 
final e proceder em conformidade com o teor do mesmo, 
adjudicando a prestação de serviços ao concorrente classificado 
em 1.º lugar, SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A., 
pelo valor anual de 230.085,65€, ao qual acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, e total de 690.256,95 €, ao qual acresce o IVA 
à taxa legal em vigor, aprovando ainda a minuta do respetivo 
contrato, conferindo ao Senhor Presidente da Câmara poderes 
para a sua outorga 

2 DIVERSOS - Fixação da taxa de IMI e redução da taxa de IMI para o prédio destinado 
a habitação própria e permanente, em função do número de dependentes que 
compõem o agregado familiar do sujeito passivo 

Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, remetendo-
a à digníssima Assembleia Municipal 

3 DIVERSOS - Fixação da percentagem de IRS pretendida pelo Município Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, remetendo-
a à digníssima Assembleia Municipal 

4 DIVERSOS - Relatório de execução orçamental reportado ao 1º trimestre de 2018, da 
empresa local, EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, 
EIM, S.A 

Deliberado por unanimidade, concordar com a informação e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, remetendo-
a à digníssima Assembleia Municipal 

5 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente um oficio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Valpaços, datado de 07/05/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer 
face a encargos de manutenção (despesas de alimentação dos bombeiros): 10.000,00 
euros.—---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente um oficio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Valpaços, datado de 15/01/2018, solicitando a atribuição de um subsidio para o ano 
de 2018 para o bom funcionamento da instituição- valor a atribuir: 4.000,00 euros.—- 
Foi presente uma carta da Associação Humanitária dos Bombeiros de  Carrazedo de 
Montenegro, datado de 03/01/2018, solicitando a atribuição de uma verba mensal para 
o ano de 2018 - valor a atribuir: 2.000,00 euros.---------------------------------------------
Foi presente uma carta do Clube de Campismo e Caravanismo de Valpaços, datado de 
30/10/2017, solicitando a atribuição de um subsidio de mensal- valor a atribuir: 500,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios 
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Foi presente um requerimento da Banda Municipal de Valpaços, datado de 20/08/2018, 
solicitando a atribuição de um apoio financeiro para fazer face às despesas correntes- 
valor a atribuir: 1.500,00 euros (setembro de 2018).---------------------------------------- 

 Foi presente um requerimento do Clube de Tiro, Caça e Pesca de Valpaços, datado de 
24/07/2018, solicitando a atribuição de um apoio financeiro para fazer face às despesas 
inerentes à organização da I prova de pesca no Rio Rabaçal - valor a atribuir: 1.000,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente um requerimento da Associação Cultural e Recreativa Valpaços Aventura 
Bike, datado de 12/07/2018, solicitando a atribuição de um apoio financeiro para fazer 
face às despesas inerentes à organização do circuito da Nossa Senhora saúde (5.ª 
etapa do campeonato regional de Vila Real - valor a atribuir: 3.200,00 euros.----------- 

Deliberado, por maioria, com uma abstenção do Vereador do 
Partido Socialista, e quatro votos a favor dos membros da 
Câmara Municipal do Partido Social Democrata, aprovar a 
atribuição dos supra referidos subsídios à Associação 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 das referidas associações. 

 Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros, ref.ª 
33/2018, datado de 30/07/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face 
às despesas com o campo de férias JJ 2018 - valor a atribuir: 4.134,29 euros.---------- 
Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros, ref.ª 
35/2018, datado de 31/07/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face 
às despesas com mão de obra para a remodelação da escola primária de Curros - valor 
a atribuir: 5.192,50 euros (Em conformidade com informação técnica n.º 155/2018 
DECD).---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Argeriz, datado de 31/07/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com a 2.ª edição da 
Festa da Cereja - valor a atribuir: 9.500,00 euros (Em conformidade com informação 
técnica n.º 165/2018 DECD).--------------------------------------------------------------------  
Foi presente ofício Junta de Freguesia de Ervões, datado de 23/07/2018, solicitando a 
atribuição de uma verba para fazer face às despesas com alargamento de atendimento 
ao público aos domingos - valor a atribuir: 7.500,00 euros.--------------------------------- 

Deliberado, por maioria, com uma abstenção do Vereador do 
Partido Socialista, e quatro votos a favor dos membros da 
Câmara Municipal do Partido Social Democrata, aprovar a 
atribuição dos supra referidos subsídios às Juntas de Freguesia. 
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 Juntas de Freguesia. 

 Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Argeriz, datado de 08/01/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com o jardim de 
infância de Argeriz - valor a atribuir: 2.133,00 euros (Em conformidade com informação 
técnica n.º 147/2018 DECD).-------------------------------------------------------------------- 
28/07/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com 
Auxiliar de Ação Educativa do jardim de infância de Veiga de Lila - valor a atribuir: 
2.400,00 euros (Em conformidade com informação técnica n.º 147A/2018 DECD).----- 
Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Lebução, Fiães e Nozelos, ref.ª 20/2018, 
datado de 12/08/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às 
despesas com as festividades da freguesia - valor a atribuir: 500,00 euros.------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios às entidades em causa 
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Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Vassal, datado de 09/08/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com as festividades 
de Vassal - valor a atribuir: 200,00 euros.------------------------------------------------------ 
Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Vassal, datado de 06/08/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com as festividades 
de Monsalvarga - valor a atribuir: 150,00 euros.---------------------------------------------- 
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