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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 02/11/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES - MELHORES ALUNOS Deliberado por unanimidade, concordar com o teor do ofício 

informação e proceder em conformidade com o teor do mesmo, 
atribuindo o respetivo prémio individual, no valor de €250,00, 
aos melhores alunos, a seguir indicados: Guilherme Coelho 
Chaves (9.º ano), Ruben Calado Coelho (12.º ano) e Mariana 
Valpaços Batista (9.º ano) 

2 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Vales, datado de 10/02/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com equipamento 
de aquecimento (idosos, antiga escola primária de Zebras) - valor a atribuir: 4.280,40 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente  ofício ref.ª 48/2018 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros, datado de 09/10/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face 
às despesas relativas ao 3.º trimestre das funcionárias de Ação Educativa do jardim de 
infância: 7.500,00 euros (Informação DECD n.º 191/2018).-------------------------------- 
Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz 
datado de 30/06/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às 
despesas com o alargamento da rua adjacente à Igreja Paroquial de Santiago - valor 
a atribuir: 5.245,46 euros (Informação interna DOM n.º 115/2018).---------------------- 

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 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 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 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.--------------------------------------------------------- 
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 Banda Municipal de Valpaços, solicitando a atribuição de 
uma verba para ajudar nas despesas - valor a atribuir: 1.500,00 euros.------------------ 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição do supra 
referido subsídio às entidades em causa 
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 Foi presente um requerimento da Associação de Caça e Pesca de Póvoa de Lila, datado 
de 16/07/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face a encargos com 
organização de evento de cariz social: 500,00 euros.—---------------------------------- 
Foi presente um requerimento da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental de Valpaços, datado de 19/10/2018, solicitando autorização para a 
apanha de azeitona das oliveiras propriedade do município, enquanto atividade a 
dinamizar com os utentes, consubstanciando um donativo em espécie.—---------------- 

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 atribuição do 
supra referido subsídio e da autorização do donativo em espécie 
às Associações 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. 
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