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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 FORNECIMENTO/BENS E SERVIÇOS - DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS -

Pedido de pagamento de dívida de água em prestações 
Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação e 
proceder em conformidade com o teor da mesma 

2 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente ofício ref.ª 26/2019 da Freguesia de Valpaços e Sanfins datado de 
10/07/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos encargos com 
aquisição de bateria para viatura – valor a atribuir: 104,07 euros.------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 5/2019 da Freguesia de Rio Torto datado de 04/07/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos encargos com manutenção de 
estação elevatória de bombagem de águas residuais e ETAR – valor a atribuir: 2.952,00 
euros (Informação técnica DOM n.º 120/2019).---------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 92/2019 da Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros 
datado de 04/06/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos encargos 
com mediadora do Atendimento Digital do Espaço Cidadão de Carrazedo de 
Montenegro (meses de abril, maio e junho) – valor a atribuir: 1.875,00 euros 
(Informação técnica DECD n.º 98/2019).------------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 91/2019 da Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros 
datado de 04/06/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos encargos 
com funcionárias de ação educativas no jardim de infância de Carrazedo de 
Montenegro (meses de abril, maio e junho) – valor a atribuir: 5.625,00 euros 
(Informação técnica DECD n.º 100/2019).---------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Freguesia de Argeriz datado de 08/07/2019, solicitando 
a atribuição do subsídio para fazer face aos encargos com festividades em Argeriz e 
Ribas: - valor a atribuir: 350,00 euros.--------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Freguesia de São João de Corveira datado de 
08/07/2019, solicitando a atribuição do subsídio para fazer face aos encargos com 
festividades em Rio Bom: - valor a atribuir: 150,00 euros.---------------------------------- 
Foi presente requerimento da Freguesia de São João de Corveira datado de 
08/07/2019, solicitando a atribuição do subsídio para fazer face aos encargos com 
festividades em Sobrado: - valor a atribuir: 150,00 euros.---------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 12/2019 da Freguesia de Vassal datado de 07/07/2019, 
solicitando a atribuição do subsídio para fazer face aos encargos com festividades em 
Monsalvarga: - valor a atribuir: 150,00 euros.------------------------------------------------ 

Deliberado, por unanimidade, atribuir os subsídios nos 
montantes supra definidos 
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Foi presente ofício ref.ª 11/2019 da Freguesia de Vassal datado de 07/07/2019, 
solicitando a atribuição do subsídio para fazer face aos encargos com festividades em 
Vassal: - valor a atribuir: 200,00 euros.-------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Freguesia de Bouçoães datado de 02/07/2019, 
solicitando a atribuição do subsídio para fazer face aos encargos com festividades nas 
várias localidades da respetiva freguesia: - valor a atribuir: 1.100,00 euros.------------- 
Foi presente ofício ref.ª 11/2019 da Freguesia de Santa Maria de Émeres datado de 
14/06/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos encargos com o 
transporte de passageiros à firma Auto Viação do Tâmega – valor a atribuir: 600,00 
euros(Informação técnica DECD n.º 96/2019).------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 13/2019 e da ofício ref.ª 15/2019  Freguesia de Lebução, Fiães 
e Nozelos datados de 10/06/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos 
encargos com o transporte de passageiros à firma Auto Viação do Tâmega – valor a 
atribuir: 1.060,00 euros(Informação técnica DECD n.º 97/2019).-------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 22/2019 da Freguesia de Valpaços e Sanfins datado de 
14/06/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos encargos com 
limpeza e desaterro de terreno no Alto dos Colmeais para construção de um jardim – 
valor a atribuir: 4.904,62 euros.----------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 08/2019 da Freguesia de Santa Maria de Émeres datado de 
30/04/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face aos encargos com o 
pagamento da construção de um muro para alargamento do Largo de Rendufe – valor 
a atribuir: 3.248,43 euros (Informação técnica interna DOM n.º 73/2019).-------------- 
Foi presente requerimento da Freguesia de Vales datado de 15/06/2019, solicitando a 
atribuição do subsídio para fazer face aos encargos com festividades em Zebras: - 
valor a atribuir: 150,00 euros.-------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Curros – Capela de Vale 
do Campo datado de 26/06/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às 
despesas com convívio para bênção de uma imagem de Nossa Senhora – valor a 
atribuir: 1.000,00 euros.-------------------------------------------------------------------------- 
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