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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES - Incumprimento contratual da 

Sociedade Multinordeste em Construção e Engenharias S.A no âmbito da execução do 
contrato de empreitada “ Escola Secundária de Valpaços (Beneficiação, Requalificação 
e Modernização das Instalações) celebrado com o Município de Valpaços 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida 
informação e proceder em conformidade com o teor da mesma, 
notificando a aludida sociedade, para em sede de audiência dos 
interessados se pronunciar sobre a intenção da Câmara 
Municipal em resolver o contrato a título sancionatório 

2 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO - 
Contratação do empréstimo bancário no montante de até 1.522.505,69 euros pelo 
período de 12 anos, para financiamento de despesas de investimento incluídas no 
plano plurianual de atividades  
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e proceder 
em conformidade com o teor da mesma, submetendo-a à 
Assembleia Municipal, com vista a obter a necessária 
autorização 

3 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO -2ª 
Alteração ao Plano de Ajustamento Financeiro (PAF), elaborado na sequência da 
adesão do Município ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e submete-la 
à aprovação final da Assembleia Municipal e posterior remessa 
à comissão de análise do PAEL, à Inspeção Geral de Finanças e 
ao Tribunal de Contas 

4 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO - 1ª 
Revisão ao orçamento e plano plurianual de investimentos do ano 2019 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e proceder 
em conformidade com o teor da mesma, submetendo-a a 
aprovação final da Assembleia Municipal 

5 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA - Inventário dos bens, direitos e obrigações e relatório 
de atividades e contas do período de 2018 

Tomado conhecimento e após ter efetuado a sua apreciação, 
deliberou, por unanimidade, com os votos a favor de todos os 
membros que compõem a Câmara Municipal, aprovar os 
documentos supra referidos, propondo, ainda, em 
cumprimento do determinado pelo ponto 2.7.3 do Decreto-Lei 
nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, que o resultado do ano de 2018 
seja transferido para a conta de resultados transitados. 
Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter os referidos 
documentos à apreciação e votação da Assembleia Municipal, 
dando cumprimento ao disposto na alínea i) do nº1 do artigo 
33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de janeiro 

6 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - 2ª 
alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2019 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a referida proposta e 
proceder em conformidade com o teor do mesmo, submetendo-
a a aprovação final da Assembleia Municipal 
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7 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Comparticipação na instalação de ramal elétrico de Delmar Tronco Figueiredo.--------- 
 

Deliberado, por unanimidade, comparticipar em 25% do custo 
total de instalação do referido ramal elétrico (1.041,72), no 
valor de 260,43 euros. 
 

 Foi presente requerimento do Grupo “ UZPRIGOZUS”, com data de 14 de janeiro de 
2019, solicitando a atribuição de apoio para a Prova de campeonato do Mundo de 
Enduro de 2019, a realizar no concelho de Valpaços designada ENDURO GP 2019 
VALPAÇOS, a ter lugar nos dias 3, 4 e 5 de maio de 2019 no concelho de Valpaços- 
Valor a atribuir: 15.000 euros.------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Liga dos Amigos do Hospital Distrital de Chaves, datado 
de 20 de janeiro de 2019, solicitando a atribuição de uma comparticipação financeira 
no ano de 2019 – valor a atribuir: 2.520,42 euros.------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, atribuir os subsídios às referidas 
entidades nos montantes supra definidos 
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