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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 DIVERSOS - Revisão definitiva de preços- Loja de Cidadão- Valpaços 

Foi presente a informação referida em epigrafe cujo teor se dá aqui por integralmente 
reproduzida para todos os efeitos legais e se junta à pasta anexa 

Deliberado por unanimidade, concordar com a informação e 
proceder ao pagamento da revisão de preços  à empresa NCX- 
Construção, Engenharia e Gestão, Lda, no valor de 6 257,65 
euros, aos quais acresce o IVA à taxa legal em vigor 

2 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente  ofício ref.ª 45/2018 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros, datado de 19/09/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face 
às despesas com obras relativas ao prolongamento da rua do Serro (Argemil): 5.003,39 
euros (Informação interna DOM n.º 116/2018).----------------------------------------------- 
Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Santa Valha datado de 
17/10/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com a 
casa mortuária - valor a atribuir: 3.028,26 euros (Informação DECD n.º 210/2018).--- 
 

Deliberado, por unanimidade,  aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios às Juntas de Freguesia 

 Foi presente um requerimento da Associação Clube de Caça e Pesca de Vilarandelo, 
datado de 08/10/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face a 
encargos com organização de evento “Montaria de Javalis”: 1.000,00 euros.—--------- 
Foi presente um requerimento de “USPRIGOZUS” – Clube TT de Vilarandelo, datado 
de 04/06/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face a encargos com 
organização de evento “5.º Enduro Rota do Folar”: 7.500,00 euros.—--------------------
Foi presente um requerimento do Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de 
Vilarandelo, datado de 18/07/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer 
face a encargos com viagem a Lisboa: 1.060,00 euros.—----------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios às associações em causa 
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