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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 DIVERSOS - Ratificação de despacho do Senhor Presidente da câmara municipal de 

Valpaços, datado de 27 de fevereiro de 2019, exarado no relatório de análise de erros 
e omissões relativo ao concurso público da empreitada “Construção de percurso 
ciclável e pedonal na cidade de Valpaços” – processo 03-DOM-19 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o enunciado despacho 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, 
exarado no relatório de análise de erros e omissões relativo ao 
concurso público da empreitada “Construção de percurso 
ciclável e pedonal na cidade de Valpaços” – processo 03-DOM-
19 

2 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente carta da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carrazedo 
de Montenegro, datado de 04/01/2019, solicitando a atribuição de subsídio mensal e 
o reforço à verba consignada para 2019, para fazer face às despesas - valor a atribuir: 
2.000,00 euros.------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª VC/2018 da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Valpaços, datado de 02/01/2019, solicitando a atribuição do subsídio 
para o ano de 2019, para fazer face ao bom funcionamento da instituição: - valor a 
atribuir: 4.000,00 euros.-------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente carta do Clube de Campismo e Caravanismo de Valpaços, datado de 
09/01/2019, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas de 
manutenção do referido parque - valor a atribuir: 500,00 euros.-------------------------- 
Foi presente requerimento da Banda Municipal de Valpaços datado de 13/02/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas de funcionamento para o 
mês de março/2019 – valor a atribuir 1.500,00 euros.--------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 02/2019 da Junta de Freguesia de Vassal, datado de 
22/01/2019, solicitando a comparticipação para assegurar o prolongamento da rede 
de água e saneamento na rua da Calçada - valor a atribuir: 1.549,80 euros (Informação 
técnica interna DOM 29/2019).------------------------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 01/2019 da Junta de Freguesia de Veiga de Lila, datado de 
09/01/2019, solicitando a comparticipação para fazer face aos encargos com a 
organização da Feira “Agro – Lila 2018” - valor a atribuir: 3.500,00 euros.--------------- 
Foi presente ofício ref.ª 02/2019 da Junta de Freguesia de Ervões, datado de 
29/01/2019, solicitando a comparticipação para fazer face a trabalhos não previstos 
inerentes à empreitada de “Ampliação do cemitério de Sá” - valor a atribuir: 5.870,95 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios 
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Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de S. João de Corveira, datado de 
20/05/2018, solicitando a comparticipação para assegurar a realização de obras na rua 
Central - valor a atribuir: 16.168,10 euros (Informação técnica interna DOM 47/2018).- 
Foi presente ofício ref.ª 02/2019 da Junta de Freguesia de Possacos, datado de 
11/02/2019, solicitando a comparticipação para assegurar a manutenção da estação 
de bombagem de água do Rabaçal e depósitos de Possacos - valor a atribuir: 2.250,00 
euros (Informação técnica DOM 35/2019).---------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 03/2019 da Junta de Freguesia de Vassal, datado de 
12/02/2019, solicitando a comparticipação para assegurar o pagamento de despesas 
relacionadas com o projeto Afetos na freguesia respetiva - valor a atribuir: 270,69 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Vales, datado de 08/02/2019, 
solicitando a comparticipação para assegurar o pagamento de despesas relacionadas 
com o projeto Afetos na freguesia respetiva - valor a atribuir: 522,75 euros.------------ 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Friões, datado de 13/02/2019, 
solicitando a comparticipação para assegurar a remodelação de passeios no cemitério 
velho da respetiva freguesia - valor a atribuir: 9.591,94 euros (Informação técnica 
DECD 32/2019).------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Comissão de Carnaval “Os Malteses de Vilarandelo”, 
datado de 14/01/2019, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às 
despesas com a organização do Carnaval 2019 - valor a atribuir: 7.000,00 euros.------ 
Foi presente requerimento da Senhora Quitéria Maria Caqueira Ferreira, datado de 
09/01/2019, solicitando a comparticipação para assegurar o pagamento de despesas 
relacionadas com o funeral da respeitosa mãe - valor a atribuir: 350,00 euros.--------- 
Foi presente requerimento do Senhor Igor Igorovych Mykytyn, datado de 07/02/2019, 
solicitando a comparticipação para assegurar o pagamento de despesas relacionadas 
com o funeral do respeitoso pai - valor a atribuir: 350,00 euros.--------------------------- 
Foi presente requerimento da Senhora Rosa Maria Garcia Magalhães, datado de 
14/01/2019, solicitando a comparticipação para assegurar o pagamento de despesas 
relacionadas com o prolongamento de ramal elétrico - valor a atribuir: 1.805,53 euros.- 
Foi presente ofício da Junta de Freguesia de Santa Maria de Émeres, com data de 
22/02/2019, solicitando a transferência no valor de €10.915,80 para efetuar 
pagamento do auto nº1 da obra “ Adaptação e Ampliação do Centro de Dia de Santa 
Maria de Émeres em ERPI”- valor a transferir: €10.915,80.--------------------------------- 
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