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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 16/05/2019 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES - DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - RELATÓRIO FINAL – Processo de seleção com 
vista à atribuição de bolsas de estudo para o ano letivo de 2018/2019 

Deliberado, por unanimidade, concordar com o enunciado 
relatório final e proceder em conformidade com o teor da 
mesma 

2 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES - DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - RELATÓRIO FINAL – Programa CLDS 4G no 
concelho de Valpaços – Constituição de equipa técnica 

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

3 DIVERSOS - Atribuição do direito de ocupação de postos de venda no Mercado 
Municipal de Valpaços – Loja n.º 10 

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

4 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Bouçoães datado de 15/04/2019, 
solicitando a atribuição do subsídio para fazer face aos encargos com a participação 
de grupo de concertinas na edição de 2019 da Feira do Folar: - valor a atribuir: 750,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Façanha - Associação Cultural, Recreativa e Desportiva 
de Deimãos datado de 08/02/2019, solicitando a atribuição do subsídio para fazer face 
aos encargos com a aquisição de edifício para instalação da respetiva sede: - valor a 
atribuir: 12.600,00 euros.------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento de USPRIGOZUS datado de 04/04/2019, solicitando a 
atribuição do subsídio para fazer face aos encargos com a organização da prova 
desportiva XVI Raid TT Rota do Folar: - valor a atribuir: 15.000,00 euros.--------------- 
Foi presente requerimento de Lobos Solitários – Clube TT de Veiga de Lila, solicitando 
a atribuição do subsídio para fazer face aos encargos com IX convívio TT de 2017: - 
valor a atribuir: 250,00 euros.-------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Academia Fénix de Pankration datado de 28/03/2019, 
solicitando a atribuição do subsídio para fazer face aos encargos com a organização 
de campeonato nacional de Kung Do Te em Valpaços: - valor a atribuir: 1.000,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Associação Cultural e Recreativa Valpaços Aventura Bike 
datado de 19/03/2019, solicitando a atribuição de subsídio para aquisição de 
equipamentos: - valor a atribuir: 3.500,00 euros.--------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, atribuir os subsídios às referidas 
entidades nos montantes supra definidos 
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 Foi presente requerimento do Senhor Augusto Esteves Pires datado de 15/03/2019 
solicitando a atribuição de apoio financeiro para suportar despesas com o funeral da 
respeitosa esposa – valor a atribuir 350,00 euros (Informação técnica Ação Social n.º 
286/MAI/2019).----------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Senhora Maria Helena Ferreira datado de 18/012/2018 
solicitando a atribuição de apoio financeiro para suportar despesas com o funeral do 
respeitoso marido – valor a atribuir 350,00 euros (Informação técnica Ação Social n.º 
287/MAI/2019).------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Deliberado, por unanimidade, atribuir os subsídios nos 
montantes supra definidos 
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