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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 05/04/2019 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES - ATA – Processo de seleção 

com vista à atribuição de bolsas de estudo para o ano letivo de 2018/2019 
Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta de 
atribuição de bolsas de estudo para o ano letivo de 2018/2019, 
constante da ata do júri referida em epígrafe, e proceder em 
conformidade com o teor da mesma 

2 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO - 
Relatório de análise das propostas - Contratação do empréstimo bancário no montante 
de até 1.522.505,69 euros pelo período de 12 anos 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o enunciado relatório de 
análise das propostas e adjudicar o contrato de empréstimo ao 
1º Classificado- BANCO BPI 

3 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL -
Retificação da deliberação camarária tomada em reunião ordinária realizada no dia 21 
de março de 2019 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida 
informação e proceder em conformidade com o teor da mesma 

4 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO - 
Abertura de procedimento para aquisição de serviços, designadamente “Operação de 
financiamento por locação financeira (leasing) para aquisição de uma máquina 
retroescavadora” 
 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida 
informação e proceder em conformidade com o teor da mesma 

5 DIVERSOS - Pedido de Fundo de Maneio – XXI Feira do Folar de Valpaços – Despesas 
a incorrer no âmbito da geminação 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e proceder 
em conformidade com o teor da mesma 
 
 
 
 
 

6 DIVERSOS - Aprovação de proposta do regulamento de utilização/cedência e 
funcionamento do Auditório, Arte e Cultura, Luís Teixeira do Município de Valpaços 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida 
proposta e proceder em conformidade com o teor da mesma, 
submetendo-a à digníssima Assembleia Municipal para 
aprovação final 

7 DIVERSOS - Designação do júri de recrutamento para cargo de Direção Intermédia de 
1º grau- Departamento de Administração Geral 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida 
proposta e proceder em conformidade com o teor da mesma, 
submetendo-a à digníssima Assembleia Municipal para 
aprovação final 
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8 DIVERSOS - SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL - Criação de Equipa de 
Intervenção Permanente – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Carrazedo de Montenegro 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação e 
proceder em conformidade com o teor da mesma 

9 DIVERSOS - Minuta de protocolo – condições de contratação e funcionamento das 
equipas de intervenção permanente a celebrar entre o município de Valpaços, a 
Autoridade Nacional de Proteção Civil e as Associações Humanitárias dos Bombeiros 
Voluntários existentes no concelho de Valpaços 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a enunciada minuta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma 

10 DIVERSOS - Minuta de contrato de comodato a celebrar entre o município de Valpaços 
e a Associação Aquavalor – Centro de valorização e transferência de tecnologia da 
Água - Associação 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a enunciada minuta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma 

11 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
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 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 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 AM/2018 da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Valpaços, datado de 13/08/2018, solicitando a atribuição do subsídio 
para aquisição de viatura e obras no parque de viaturas: - valor a atribuir: 50.000,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento do Grupo Recreativo e Cultural de Lama Douricense datado 
de 27/11/2018, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas de 
funcionamento – valor a atribuir 500,00 euros.----------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da LARUP datado de 19/03/2019, solicitando a atribuição 
de apoio para fazer face às despesas de funcionamento – valor a atribuir 1.800,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Associação de Pais e Encarregados dos Alunos do 
Concelho de Valpaços datado de 21/03/2019, solicitando a atribuição de apoio para 
fazer face à organização e participação em evento solidário – valor a atribuir 500,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios 
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Foi presente requerimento da Associação Cultural Recreativa e Melhoramentos de 
Santa Valha datado de 11/03/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face 
às despesas com organização de festival – valor a atribuir 4.000,00 euros.-------------- 
Foi presente requerimento da Escolinha de Futsal "Johnson Januário" Carrazedo de 
Montenegro datado de 14/03/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer 
colocação de publicidade alusiva ao município de Valpaços – valor a atribuir 500,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento do Corpo Nacional de Escutas- Agrupamento 0839 datado 
de 13/03/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas de 
funcionamento – valor a atribuir 500,00 euros.----------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Banda Municipal de Valpaços datado de 14/03/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas de funcionamento para o 
mês de abril/2019 – valor a atribuir 1.500,00 euros.----------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Vales datado de 07/03/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas com arranjo de caminhos 
em Zebras – valor a atribuir 1.100,00 euros(Informação técnica interna DOM n.º 
45/2019).-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 2/2019 da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins datado 
de 07/01/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas com 
atividades de Verão – valor a atribuir 625,00 euros (Informação técnica DECD n.º 
22/2019).------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 82/2019 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros datado de 13/03/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às 
despesas com Mediadora do atendimento digital do Espaço Cidadão relativas ao 
primeiro trimestre do ano de 2019 – valor a atribuir 1.875,00 euros(Informação técnica 
DECD n.º 43/2019).------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 83/2019 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros datado de 13/03/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às 
despesas com transporte relativo ao quarto trimestre de 2018 – valor a atribuir 
1.590,00 euros(Informação técnica DECD n.º 45/2019).----------------------------------- 
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