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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 08/07/2019 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 PLANEAMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE 

URBANISMO E AMBIENTE - Alteração ao Quadro compromisso PARU de Valpaços - 
2019 

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

2 DIVERSOS - Auto de arrematação Deliberado, por unanimidade, concordar com o auto de 
arrematação supra indicado e proceder em conformidade com 
o teor do mesmo, atribuindo o direito de ocupação da Loja n.º 
10 do Mercado Municipal à Senhora Ângela Maria de Sousa 
Faria Morais pelo valor mensal de 25,00 euros 

3 DIVERSOS - Minuta de protocolo de cooperação para apoio à constituição do 
dispositivo especial de combate a incêndios florestais em Valpaços 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, conferindo 
ao Senhor Presidente da Câmara Municipal poderes para a sua 
outorga 

4 DIVERSOS - Minuta de protocolo de cooperação para apoio à constituição do 
dispositivo especial de combate a incêndios florestais em Carrazedo de Montenegro 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, conferindo 
ao Senhor Presidente da Câmara Municipal poderes para a sua 
outorga 

5 DIVERSOS - Acordo de colaboração celebrado entre o Turismo de Portugal, I.P., e o 
Município de Valpaços, em 28/06/2019, no âmbito da linha de apoio à valorização 
turística do interior 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o enunciado acordo de 
colaboração 

6 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente requerimento da Freguesia de Bouçoães datado de 19/01/2019, 
solicitando a atribuição do subsídio para fazer face aos encargos com obras de restauro 
na Igreja: - valor a atribuir: 2.500,00 euros.-------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 09/2019 da Freguesia de Ervões datado de 04/06/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos encargos com intervenção de 
limpeza numa casa em ruínas em Alfonge – valor a atribuir: 1.800,00 euros 
(Informação n.º 21/2019 Serviço Municipal de Proteção Civil).----------------------------- 
Foi presente requerimento da Freguesia de Vales datado de 23/05/2019, solicitando a 
atribuição de apoio para fazer face aos encargos com aquisição de material – valor a 
atribuir: 3.000,00 euros.-------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 93/2019 da Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros 
datado de 04/06/2019, solicitando a transferência de verba relativa ao segundo 
trimestre de 2019– valor a atribuir: 8.734,60 euros.---------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, atribuir os subsídios nos 
montantes supra definidos 
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Foi presente ofício ref.ª 05/2019 da Freguesia de Vassal datado de 24/04/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos encargos com aquisição de 
habitação em Vassal – valor a atribuir: 3.500,00 euros (Informação n.º 53/2019 DUA).- 
Foi presente ofício ref.ª 10/2019 da Freguesia de Santa Maria de Émeres datado de 
03/06/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos encargos com o 
pagamento do auto n.º 3 da obra “Adaptação e ampliação do Centro de Dia de Santa 
Maria de Émeres em ERPI” – valor a atribuir: 12.923,02 euros(Informação n.º 82/2019 
DECD).----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 09/2019 da Freguesia de Possacos datado de 04/06/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos encargos com o pagamento do 
auto n.º 3 da obra “Construção do arranjo urbanístico da Rua Direita”– valor a atribuir: 
7.401,93 euros (Informação n.º 85/2019 DECD).-------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª CP135 da Freguesia de Sonim e Barreiros datado de 
22/05/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos encargos com a obra 
“Casa Mortuária de Sonim”– valor a atribuir: 5.000,00 euros (Informação n.º 86/2019 
DECD).—-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 03/2019 da Freguesia de S. Pedro de Veiga de Lila datado de 
20/01/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos encargos com a 
colocação de janelas na escola de Deimãos– valor a atribuir: 1.519,47 euros 
(Informação n.º 27/2019 DECD).---------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 04/2018 da Freguesia de Serapicos datado de 19/10/2018, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos encargos com aquisição de sinais 
de trânsito– valor a atribuir: 239,53 euros(Informação interna n.º 143/2018 DOM).--- 
Foi presente requerimento da Freguesia de Bouçoães datado de 03/07/2019, 
solicitando a atribuição do subsídio para fazer face aos encargos com construção de 
salão de convívio em Vilartão: - valor a atribuir: 35.585,22 euros (Informação n.º 
101/2019 DECD).----------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Banda Municipal de Valpaços datado de 07/06/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas de funcionamento para o 
mês de julho/2019 – valor a atribuir: 1.500,00 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 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.------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 requerimento da Fábrica da Igreja da Freguesia de S. Pedro de Veiga de 
Lila datado de 13/06/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às 
despesas com a festa de Deimãos – valor a atribuir: 150,00 euros.----------------------- 
Foi presente requerimento da Fábrica da Igreja da Freguesia de S. Pedro de Veiga de 
Lila datado de 13/06/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às 
despesas com viagem a Miranda do Douro – valor a atribuir: 350,00 euros.------------- 
Foi presente requerimento da Senhor Patrick Carvalho Rodrigues datado de 
03/07/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos encargos com ramal 
elétrico – valor a atribuir: 350,00 euros.------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Senhora Raphaelle Guedes Dischler datado de 
25/06/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos encargos com o 
funeral da respeitosa mãe– valor a atribuir: 350,00 euros.---------------------------------- 
Foi presente requerimento do Senhor Luciano Esteves Murias datado de 23/05/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos encargos com o funeral da 
respeitosa esposa– valor a atribuir: 350,00 euros.------------------------------------------ 
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