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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 01/08/2019 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 DIVERSOS - Ratificação de escritura de doação celebrada entre a Sociedade 

"Imogavaia- Empreendimentos Imobiliários, Lda" e o Município de Valpaços 
Deliberado, por unanimidade, ratificar a referida escritura de 
doação, nos termos enunciados 

2 DIVERSOS - Acordo de colaboração para a requalificação e modernização das 
instalações da escola básica José dos Anjos, de Carrazedo de Montenegro, Valpaços 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o referido acordo de 
colaboração 

3 DIVERSOS - Ofício n.º 2019/1539 – Processo n.º 2018/255/B3/662 da Inspeção-Geral 
das Finanças, sobre o assunto “Ação de controlo ao Município de Valpaços” 

Tomado conhecimento 

4 DIVERSOS - Publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em vista 
a elaboração de projeto do regulamento do código de boa conduta para a prevenção 
e combate ao assédio no trabalho do município de Valpaços 

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

5 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente ofício ref.ª 8/2019 da Junta de Freguesia de Vassal datado de 30/05/2019, 
solicitando a atribuição de comparticipação relativa ao arranjo de pista, parque e 
caminho para realização de prova de motocross – valor a atribuir 3.588,06 euros 
(Informação DECD n.º 99/2019).-------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 5/2019 da Junta de Freguesia de São Pedro de Veiga de Lila 
datado de 30/03/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à demolição 
de escadas e varanda para aumento da via pública – valor a atribuir 3.275,50 
euros(Informação DECD n.º 73/2019).--------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Sonim e Barreiros datado de 
24/06/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à realização da 
festividade em honra do Senhor do Bonfim em Sonim – valor a atribuir 200,00 euros.- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz 
datado de 30/06/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à realização 
das várias festividades na freguesia – valor a atribuir 800,00 euros.-------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Padrela e Tazém datado de 
26/05/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à colocação de 
espelho em rua na localidade de Padrela – valor a atribuir 69,50 euros (Informação 
interna DOM.º 84/2019).-------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 90/2019 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros datado de 31/05/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à 
remodelação da escola primária de Curros – valor a atribuir 5.192,50 euros(Informação 
DECD n.º 117/2019).----------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, atribuir os subsídios às referidas 
entidades nos montantes supra definidos 
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Foi presente ofício ref.ª 98/2019 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros datado de 29/07/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à 
realização da festa de Carrazedo de Montenegro – valor a atribuir 3.000,00 euros.---- 
Foi presente ofício ref.ª 98/2019 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros datado de 29/07/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à 
iluminação da Igreja Matriz de Carrazedo de Montenegro – valor a atribuir 3.000,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 13/2019 da Junta de Freguesia de Santa Maria de Émeres 
datado de 09/07/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa ao 
transporte de passageiros no mês de junho do corrente ano – valor a atribuir 318,00 
euros (Informação DECD n.º 116/2019).------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Padrela e Tazém datado de 
14/07/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à realização das 
festividades em honra da Nossa Senhora da Assunção – valor a atribuir 150,00 euros.- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Padrela e Tazém datado de 
14/07/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à realização das 
festividades em honra de São Pedro – valor a atribuir 200,00 euros.---------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 15/2019 da Junta de Freguesia de Santa Maria de Émeres 
datado de 15/07/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à realização 
de festividades em honra da Nossa Senhora dos Aflitos e Santa Bárbara – valor a 
atribuir 200,00 euros.----------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de São João de Corveira datado de 
19/07/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à realização das 
festividades em honra do Divino Salvador, em Nozedo – valor a atribuir 150,00 euros.- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Serapicos datado de 21/07/2019, 
solicitando a atribuição de comparticipação relativa à realização das festividades em 
honra de Santa Ana, em Serapicos, e Santa Margarida, em Corveira – valor a atribuir 
350,00 euros.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 16/2019 da Junta de Freguesia de Lebução, Fiães e Nozelos 
datado de 14/07/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa ao 
transporte de passageiros no mês de junho do corrente ano – valor a atribuir 530,00 
euros (Informação DECD n.º 122/2019).------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 14/2019 da Junta de Freguesia de Santa Maria de Émeres 
datado de 10/07/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à confeção 
de 30 bolos podres por ocasião da Feira do Folar – valor a atribuir 120,00 
euros(Informação DECD n.º 123/2019).-------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz 
datado de 20/05/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à 
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construção de um abrigo na paragem de autocarros em Amoínha Nova – valor a 
atribuir 2.966,13 euros(Informação DECD n.º 103/2019).----------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Friões datado de 17/07/2019, 
solicitando a atribuição de comparticipação relativa à realização das festividades nas 
várias localidades da freguesia – valor a atribuir 650,00 euros, distribuído da seguinte 
forma: Celeirós (150 euros); Friões (200 euros); Quintela ( 150 euros); Vilaranda e 
Ladário (150 euros)-------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Friões datado de 08/08/2018, 
solicitando a atribuição de comparticipação relativa à aquisição e instalação de ar 
condicionado na casa mortuária de Friões – valor a atribuir 5.018,52 euros(Informação 
DECD n.º 114/2019).----------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Santa Valha, solicitando a 
atribuição de comparticipação relativa à aquisição de prédio rústico inscrito na matriz 
predial sob o artigo 1641, situado no lugar do Outeiro, para alargamento do recinto 
para a realização da festa da aldeia – valor a atribuir 20.000,00 euros (Informação 
DUA n.º 130/2018).-------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Bouçoães datado de 04/07/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face à aquisição de equipamento/mobiliário 
para o salão de convívio de Vilartão – valor a atribuir 1.865,17 euros(Informação DECD 
n.º 115/2019).------------------------------------------------------------------------------------- 
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 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 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 08/07/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas de funcionamento para o 
mês de agosto/2019 – valor a atribuir 1.500,00 euros.-------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Associação Cultural de Rio Bom datado de 24/07/2019, 
solicitando a atribuição de comparticipação relativa à realização das festividades em 
honra de Nossa Senhora da Anunciação – valor a atribuir 150,00 euros.-----------------
-- 
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Foi presente requerimento da Associação de Caça e Pesca de Póvoa de Lila datado de 
16/07/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face à realização de encontro 
solidário – valor a atribuir 500,00 euros.------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Associação da Comissão de Festas de Santa Bárbara - 
Canaveses datado de 19/06/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face à 
realização das festividades em honra da Nossa Senhora da Expectação – valor a atribuir 
200,00 euros.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Associação Recreativa, Cultural e Melhoramentos de 
Santa Valha datado de 20/07/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face à 
realização da romaria no Gorgoço – valor a atribuir 150,00 euros.------------------------- 
Foi presente requerimento da Associação Cultural e Recreativa Amigos de Midões, 
datado de 19/06/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face à realização 
das festividades em honra da Senhora das Neves – valor a atribuir 150,00 euros.------ 
Foi presente requerimento da Senhora Izaura Borges de Medeiros datado de 
11/03/2019 solicitando a atribuição de apoio financeiro para fazer face a encargos com 
despesas do funeral do respeitoso marido – valor a atribuir 350,00 euros.--------------- 
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