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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

DESPORTO - 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 informação e 
proceder em conformidade com o teor da mesma 

2 DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO - Relatório de Atividades 
& Contas consolidado – 2018 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o enunciado Relatório de 
Atividades & Contas Consolidado - 2018, submetendo-o à 
digníssima Assembleia Municipal 

3 DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO - Descentralização 
administrativa. Processo de transferência de competências para as autarquias locais e 
entidades intermunicipais 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e proceder 
em conformidade com o teor da mesma, submetendo-a à 
digníssima Assembleia Municipal de Valpaços para pronúncia 
final 

4 DIVERSOS - Proposta da comissão municipal de toponímia do concelho de Valpaços – 
solicitação de alteração da denominação do arruamento rua do Castelar para rua Jorge 
Braz em Sonim, apresentada pela junta de freguesia de Sonim e Barreiros 

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

5 DIVERSOS - Proposta da comissão municipal de toponímia do concelho de Valpaços – 
solicitação de atribuição de denominação do arruamento rua da Estivada em Rendufe 
e rua da Marinheira em Santa Maria de Émeres, apresentada pela junta de freguesia 
de Santa Maria de Émeres 

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

6 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente requerimento da Freguesia de Santa  Valha datado de 1605/2019, 
solicitando a atribuição do subsídio para fazer face aos encargos com aquisição de 
terreno rústico: - valor a atribuir: 5.000,00 euros (Informação técnica DUA n.º 
130/2018).------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 05/2019 da Freguesia de Veiga de Lila datado de 23/02/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas com o lanche do 12.º 
aniversário e do almoço de Natal do projeto Afetos – valor a atribuir 312,51 euros.---- 
Foi presente ofício ref.ª 14/2019 da Freguesia de Água Revés e Castro datado de 
02/06/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas com 
transporte de alunos dos meses de janeiro e fevereiro de 2019 – valor a atribuir 848,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado, por unanimidade, atribuir os subsídios nos 
montantes supra definidos 
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Foi presente ofício ref.ª 84/2019 da Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros 
datado de 13/03/2019, solicitando a atribuição de verba para as despesas relativas ao 
primeiro trimestre de 2019 – valor a atribuir 7.051,41 euros.------------------------------ 
Foi presente mail da Freguesia de S. João da Corveira datado de 03/04/2019, 
solicitando a atribuição do subsídio para fazer face aos encargos com a festividade em 
honra do padroeiro: - valor a atribuir: 200,00 euros.----------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 04/2019 da Freguesia de Água Revés e Castro datado de 
07/05/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas com a 
comemoração do aniversário do projeto Afetos – valor a atribuir 97,50 euros.---------- 
Foi presente ofício ref.ª 05/2019 da Freguesia de Água Revés e Castro datado de 
07/05/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas com o 
almoço de Natal do projeto Afetos – valor a atribuir 271,83 euros.------------------------ 
Foi presente requerimento de Lobos Solitários"- Clube TT de Veiga de Lila, datado de 
02/01/2019, solicitando a atribuição do subsídio para suportar encargos com 
organização do XX convívio TT: - valor a atribuir: 250,00 euros.--------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 93/2019 da CIM Alto Tâmega datado de 06/06/2019, 
solicitando a transferência de verba referentes ao 2ºtrimestre – valor a atribuir 
25.162,28 euros.----------------------------------------------------------------------------------- 
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