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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 Ratificação de decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Dr. 

Amílcar Castro Almeida, de designação do Senhor Manuel Orlando Fernandes Alves 
como representante do Município de Valpaços na Assembleia Geral de Sociedade 
Empreendimento Eólico de Viade, S.A., a realizar no dia 02/05/2019 

Deliberado, por unanimidade, ratificar a referida decisão e 
consequente representação do Município de Valpaços, nos 
termos enunciados 

2 FORNECIMENTO/BENS E SERVIÇOS - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO 
- Aprovação das cláusulas contratuais do contrato de empréstimo, pelo período de 12 
anos, no montante de até 1.522.505,69 €, a celebrar com o Banco BPI, S.A. 

Deliberado, por unanimidade, concordar com o teor da 
proposta apresentada, aprovando-a e procedendo em 
conformidade com o teor da mesma 

3 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
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 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 15/04/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas de funcionamento para o 
mês de maio/2019 – valor a atribuir 1.500,00 euros.---------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 60/2019  da CIM do Alto Tâmega datado de 03/04/2019, 
solicitando a transferência de verba no valor de €15.000,00 a título de comparticipação 
para reabilitação do edifício da Aquavalor – Centro de Valorização e Transferência de 
Tecnologia da Água – Associação, em Valpaços – valor a atribuir 15.000,00 euros.---- 
Foi presente ofício ref.ª 11/2019 da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins datado 
de 01/04/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face à realização de 
atividades culturais na freguesia – valor a atribuir 1.900,00 euros.------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 6/2019 da Junta de Freguesia de Ervões datado de 
22/04/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face à aquisição de material 
– valor a atribuir 2.000,00 euros.--------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, atribuir os subsídios às referidas 
entidades nos montantes supra definidos 
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Foi presente ofício ref.ª 6/2019 da Junta de Freguesia de Possacos datado de 
10/04/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa ao segundo auto de 
medição da empreitada “Construção do Arranjo Urbanístico na Rua Direita” – valor a 
atribuir 7.507,12 euros.--------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Argeriz datado de 15/10/2018, 
solicitando a atribuição de comparticipação relativa às despesas suportadas com o ano 
letivo 2018/2019 – valor a atribuir 13.900,00 euros.---------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 7/2019 da Junta de Freguesia de Santa Maria de Émeres 
datado de 08/04/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa ao segundo 
auto de medição da empreitada “Adaptação e ampliação do Centro de Dia de Santa 
Maria de Émeres em ERPI” – valor a atribuir 9.387,63 euros.----------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 80/2019 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros datado de 28/02/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à 
empreitada “Casa mortuária de Argemil” – valor a atribuir 28.323,55 euros.------------ 
Foi presente ofício ref.ª 81/2019 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros datado de 13/03/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa 
ao custo com trabalhadoras/ação educativa referente ao ano letivo 2018/2019 
(primeiro trimestre de 2019) – valor a atribuir 5.625,00 euros.---------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz 
datado de 03/04/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à 
pavimentação de passeios – valor a atribuir 2.961,85 euros.------------------------------- 
Foi presente requerimento do Senhor Pedro Filipe Rocha Teixeira datado de 
12/07/2018 solicitando a atribuição de apoio financeiro a titulo de indemnização por 
prejuízos na viatura resultantes de levantamento de tampa de saneamento – valor a 
atribuir 847,50 euros.------------------------------------------------------------------------------ 
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