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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 06/12/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 PLANEAMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DE OBRAS - Remodelação da Rede de 

Iluminação Pública no concelho de Valpaços – Eficiência Energética 
Deliberado por unanimidade, concordar com a informação e 
proceder em conformidade com o teor da mesma 

2 DIVERSOS - PROPOSTA DE TRANSAÇÃO JUDICIAL – PROCESSO N.º 157/18.4T8VPC Deliberado por maioria, com uma abstenção do vereador do 
Partido Socialista e seis votos a favor dos membros do Partido 
Social Democrata concordar com a proposta e proceder em 
conformidade com o teor da mesma 

3 DIVERSOS - 3º Revisão ao orçamento e plano plurianual de investimentos do ano 2018 Deliberado por unanimidade concordar com a referida 
proposta, aprová-la, procedendo em conformidade com a 
mesma e submete-la à digníssima Assembleia Municipal 

4 DIVERSOS - Adjudicação, no âmbito da hasta pública, do arrendamento para fins não 
habitacionais de quatro prédios rústicos à firma SimpleWatt, Lda e autorização para a 
celebração de contrato de arrendamento para fins não habitacionais 

Deliberado por unanimidade concordar com a referida 
proposta, aprová-la, procedendo em conformidade com a 
mesma 

5 DIVERSOS - Mapa de Pessoal para o ano de 2019 Deliberado por unanimidade concordar com a referida 
proposta, aprová-la, procedendo em conformidade com a 
mesma e submete-la à digníssima Assembleia Municipal 

6 DIVERSOS - Aprovação do Relatório sobre o Estado de Ordenamento do Território 
(REOT) do Concelho de Valpaços 

Deliberado por unanimidade concordar com a referida 
proposta, aprová-la, procedendo em conformidade com a 
mesma e submete-la à digníssima Assembleia Municipal 

7 DIVERSOS - PUBLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO E PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL 
TENDO EM VISTA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DO REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO 
E FUNCIONAMENTO DO AUDITÓRIO, ARTE E CULTURA, LUÍS TEIXEIRA DO 
MUNICÍPIO DE VALPAÇOS 

Deliberado por unanimidade concordar com a referida 
proposta, aprová-la, procedendo em conformidade com a 
mesma 

8 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
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 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios às entidades em causa 
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despesas de manutenção do Parque de Campismo do Rabaçal- valor a atribuir: 500,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Banda Municipal de Valpaços datado de 07/11/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para ajudar nas despesas - valor a atribuir: 
1.500,00 euros.------------------------------------------------------------------------------------- 

 Foi presente requerimento da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de 
Valpaços datado de 23/10/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para suportar 
as despesas com a comemoração do Dia Distrital do Bombeiro - valor a atribuir: 
5.180,00 euros.------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento do Centro Cultural e Rancho Folclórico de Carrazedo de 
Montenegro datado de 12/09/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para a 
organização do festival de folclore - valor a atribuir: 3.950,00 euros.--------------------- 
Foi presente requerimento da Fábrica da Igreja da Freguesia de Lebução datado de 
22/06/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para aquisição de bancos novos 
para a casa mortuária - valor a atribuir: 2.907,72 euros.------------------------------------ 
Foi presente mail do Estabelecimento Prisional de Chaves datado de 26/11/2018, 
solicitando a atribuição de um subsídio para a organização da festa de Natal - valor a 
atribuir: 250,00 euros.----------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da AVITRA datado de 19/10/2018, solicitando a atribuição 
de um subsídio para suportar as despesas com a escritura pública de constituição da 
Associação Portuguesa dos Lagares Rupestres - valor a atribuir: 3.340,00 euros 
(Informação técnica DECD n.º 203/2018).----------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 13/18 da Banda Musical da Casa do Povo de Vilarandelo datado 
de 03/12/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para aquisição de novos 
instrumentos musicais - valor a atribuir: 5.000,00 euros.------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Banda Musical de Valpaços datado de 04/12/2018, 
solicitando a atribuição de um subsídio para aquisição de novos instrumentos musicais 
- valor a atribuir: 5.000,00 euros.---------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Banda Musical de Carrazedo de Montenegro datado de 
04/12/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para aquisição de novos 
instrumentos musicais - valor a atribuir: 5.000,00 euros.------------------------------------ 

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

 Foi presente  ofício ref.ª 52/2018 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros, datado de 20/11/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face 
às despesas com o convívio dos idosos (Afetos): 195,00 euros.---------------------------- 
Foi presente  ofício ref.ª 53/2018 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros, datado de 20/11/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face 
às despesas com a comemoração das bodas sacerdotais: 2.000,00 euros.---------------
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Vassal, datado de 08/11/2018, 

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. 
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solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com serviços de 
promoção do cebolo: 1.875,00 euros.----------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 2018/52 da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 
26/10/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com 
funcionária a tempo inteiro (agosto a outubro de 2018): 937,50 euros (Informação 
técnica DECD n.º 217/2018).-------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 2018/51 da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 
26/10/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com 
funcionário do Espaço Cidadão respetivo (agosto a outubro de 2018): 1.875,00 euros 
(Informação técnica DECD n.º 216/2018).---------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Lebução, Fiães e Nozelos, datado 
de 18/11/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com 
o convívio de idosos (Afetos): 232,50 euros.-------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz, 
datado de 16/07/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às 
despesas com a pavimentação de passeios e reparação da Rua da Madalena em 
Paradela: 2.926,00 euros(Informação técnica DOM n.º 113/2018).----------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Vales, datado de 01/11/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com o convívio de 
idosos (Afetos): 210,00 euros.------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Bouçoães, datado de 16/07/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com a realização de 
festividades nas aldeias da freguesia: 1.100,00 euros.--------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Padrela e Tazém, datado de 
16/10/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com a 
captação de água em Padrela: 2.809,00 euros (Informação técnica DOM n.º 
147/2018).------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 04/2018 da Junta de Freguesia de Serapicos, datado de 
19/11/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com 
colocação de ar condicionado na casa mortuária e salamandra na associação: 2.779,40 
euros(Informação técnica DECD n.º 218/2018).---------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 2018/54 da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 
26/10/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com 
ligação de ramais: 1.808,10 euros (Informação técnica DOM n.º 161/2018).------------ 
Foi presente ofício ref.ª 2018/64 da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 
13/11/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com a 
Rua da Cividade: 835,79 euros (Informação técnica DOM n.º 175/2018).---------------- 

 

mailto:municipio@valpa%C3%A7os.pt
http://www.cm-valpacos.pt/

