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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 09/09/2019 
 

 

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

EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - Protocolo entre a Câmara Municipal de Valpaços 
e a União Geral de Trabalhadores de Vila Real 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o enunciado protocolo 

2 DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO - Informação sobre a 
situação económica e financeira do Município reportada a 30 de junho de 2019 

Tomado conhecimento da informação referida, submetendo-a, 
também para conhecimento, à digníssima Assembleia Municipal  

3 DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - Aprovação de projeto do 
Regulamento do Código de Boa Conduta para a prevenção e combate ao assédio no 
trabalho no Município de Valpaços  

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

4 DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - Resolução de 
expropriação a que alude o artigo 10º nº 1 do Código das Expropriações aprovado 
pela Lei nº 168/99, de 18 de setembro e ulteriores alterações 

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

5 DIVERSOS - Minuta de contrato de locação financeira mobiliária a celebrar entre a 
CAIXA LEASING E FACTORING – Sociedade financeira de crédito S.A. e o município de 
Valpaços para aquisição de uma retroescavadora 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a referida minuta do 
contrato e proceder em conformidade com o teor da mesma, 
conferindo ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Valpaços poderes para a respetiva outorga 

6 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Lebução, Fiães e Nozelos, datado 
de 23/08/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à realização das 
festividades nas aldeias da freguesia – valor a atribuir 650,00 euros.--------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Vales, solicitando a atribuição de 
comparticipação relativa calcetamento de rua em Zebras – valor a atribuir 6.015,00 
euros (Informação interna DOM n.º 154/2018).---------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 2019/52 da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 
12/08/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas inerentes ao 
Projeto Férias em Grande/2019 – valor a atribuir 3.053,66 euros(Informação DECD n.º 
135/2019).------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 04/2019 da Junta de Freguesia de Fornos do Pinhal, datado 
de 10/08/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas inerentes 
ao transporte e instalação de ponte de MT – valor a atribuir 5.767,84 euros(Informação 
DUA datada de 05/09/2019).--------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 2019/46 da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 
05/07/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas inerentes a 
funcionário do Espaço Cidadão – valor a atribuir 625,00 euros.---------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, atribuir os subsídios às referidas 
entidades nos montantes supra definidos 
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Foi presente ofício ref.ª 2019/45 da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 
05/07/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas inerentes a 
funcionária a tempo inteiro – valor a atribuir 888,30 euros.-------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de São João de Corveira, datado de 
29/07/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas inerentes a 
avaria de águas na aldeia de São João de Corveira – valor a atribuir 516,60 euros 
(Informação interna DOM n.º 126/2019).----------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz, 
datado de 03/04/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas 
inerentes a colocação de porta na capela mortuária da Serrinha – valor a atribuir 
3.503,69 euros.----------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Bouçoães, datado de 08/02/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas inerentes à execução de 
trabalhos em Lampaça – valor a atribuir 2.812,80 euros (Informação DECD n.º 
70/2019).------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 94/2019 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros, datado de 16/03/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às 
despesas inerentes à inauguração do parque “Dr. Amílcar Castro Almeida” – valor a 
atribuir 7.300,00 euros.--------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 13/2019 da Junta de Freguesia de Ervões, datado de 
12/08/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas inerentes ao 
Projeto Férias em Grande/2019 – valor a atribuir 3.300,31 euros(Informação DECD n.º 
136/2019).------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 29/2019 da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins, datado 
de 12/08/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas inerentes 
ao Projeto Férias em Grande/2019 – valor a atribuir 13.302,49 euros(Informação DECD 
n.º 149/2019).------------------------------------------------------------------------------------- 
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.------------------------- 
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Foi presente requerimento da Banda Municipal de Valpaços datado de 07/08/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas de funcionamento para o 
mês de setembro/2019 – valor a atribuir 1.500,00 euros.----------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª AM/2019 do Corpo de Salvação Pública - dos Bombeiros 
Voluntários de Valpaços, datado de 24/04/2019, solicitando a atribuição do subsídio 
de alimentação/compensação CIM: - valor a atribuir: 10.000,00 euros.------------------- 
Foi presente requerimento da EU+TU=MUITOS – Associação Sócio-Educativa e 
Recreativa, datado de 01/06/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às 
despesas inerentes às respetivas atividades – valor a atribuir 250,00 euros.----------- 
Foi presente ofício ref.ª CA.19-012 da Direção do Agrupamento 392 Valpaços – Corpo 
Nacional de Escutas, datado de 26/08/2019, solicitando a atribuição de apoio para 
fazer face às despesas inerentes a reparação de viatura – valor a atribuir 2.544,75 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 5/2019 da Casa do Povo de Sonim, datado de 12/08/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas inerentes à realização de 
obras – valor a atribuir 7.000,00 euros(Informação DECD n.º 141/2019).---------------- 
Foi presente requerimento do Rancho Folclórico de Santa Valha, datado de 
18/08/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas inerentes às 
deslocações da coletividade – valor a atribuir 1.125,00 euros.------------------------------ 
Foi presente requerimento da Associação Grupo TT – Trepa Tudo, datado de 
06/08/2019, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas de 
organização de provas desportivas - valor a atribuir: 5.000,00 euros.--------------------- 
Foi presente requerimento da Associação Por Nozelos, datado de 22/04/2019, 
solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas de funcionamento 
e obras na sede - valor a atribuir: 250,00 euros.--------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de Rio Torto, 
solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com a realização 
de restauro da capela da localidade de Póvoa de Lila - valor a atribuir: 2.500,00 euros.- 
Foi presente requerimento da Senhora Amélia Pimentel Barreira Francisco datado de 
28/06/2019 solicitando a atribuição de apoio financeiro para fazer face a encargos com 
despesas do funeral da respeitosa mãe – valor a atribuir 350,00 euros (Informação 
social n.º 465/2019).------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento do Senhor José Manuel Castro Silva datado de 08/05/2019 
solicitando a atribuição de apoio financeiro para fazer face a encargos com despesas 
oriundas de acidente com veículo aquando da realização de prova de Enduro GP – 
valor a atribuir 1.500,00 euros (Informação DECD n.º 137/2019).------------------------- 
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