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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS - Renúncia ao mandato de Vereador por parte do Prof. José 

Manuel Mimoso Cardoso 
Tomado conhecimento 

2 ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS - Substituição nos termos do disposto no nº 4 do artigo 76º da Lei 
nº 169/99, de 18 de setembro, republicada pela Lei nº 5-a/2002, de 11 de janeiro 
A vaga ocorrida será preenchida pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da 
respetiva lista, conforme previsto no artigo 79º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, 
alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. Atendendo a que o 
cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista do Partido Socialista, Dr. 
António Monsanto Glória, renunciou ao exercício das funções de vereador da Câmara 
Municipal, através de carta com data nos serviços municipais no dia 14 de janeiro de 
2019, foi convocada a Dra. Marisa Alexandra Teixeira Moreiras Sousa, a qual estando 
presente, declarou aceitar as funções de Vereadora da Câmara Municipal, pelo que a 
substituição se operou de imediato, depois de verificada a sua identidade e 
legitimidade, passando a tomar parte nos trabalhos da presente reunião. 

Tomado conhecimento 

3 PEDIDOS DE APOIO/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS - COMPARTICIPAÇÃO PARA A 
CIMAT 

Deliberado, por unanimidade, atribuir o valor de €25.162,28 à 
CIMAT a título de comparticipação relativa ao 3.º trimestre 

4 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Friões, datado de 19/06/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas com trabalhos de limpeza 
de valetas – valor a atribuir 4.500,00 euros (Informação interna DOM n.º 98/2019).-- 
Foi presente ofício ref.ª 11/2019 da Junta de Freguesia de Veiga de Lila, datado de 
02/07/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas com 
trabalhos de melhoramento na freguesia – valor a atribuir 2.460,00 euros.-------------- 
Foi presente ofício ref.ª 12/2019 da Junta de Freguesia de Possacos, datado de 
30/07/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas com 
trabalhos de manutenção e limpeza da praia fluvial do Rabaçal – valor a atribuir 
5.740,00 euros(Informação DECD n.º 129/2019).-------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 13/2019 da Junta de Freguesia de Veiga de Lila, datado de 
08/07/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas com 
compensações à auxiliar de ação educativa do jardim de infância respetivo – valor a 
atribuir 2.460,00 euros(Informação DECD n.º 162/2019).---------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, atribuir os subsídios às referidas 
entidades nos montantes supra definidos; o Sr. Vereador Jorge 
Pires, ausentou-se da deliberação do apoio atribuído à 
Associação Clube de Caça e Pesca de Vilarandelo, atendendo à 
sua posição como sócio da referida associação. 
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Foi presente ofício ref.ª 15/2019 da Junta de Freguesia de Ervões, datado de 
04/09/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa alargamento de 
horário de funcionamento e respetivo funcionário – valor a atribuir 7.500,00 euros.—- 
Foi presente ofício ref.ª 102/2019 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros, datado de 13/09/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa 
à comparticipação com os salários das funcionárias de ação educativa do jardim de 
infância respetivo – valor a atribuir 5.625,00 euros(Informação DECD n.º 161/2019).- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Argeriz, datado de 15/10/2018, 
solicitando a atribuição de comparticipação relativa à comparticipação com os salários 
das funcionárias de ação educativa do jardim de infância respetivo – valor a atribuir 
4.633,00 euros (Informação DECD n.º 158/2019).------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Comissão Fabriqueira de Ervões, datado de 04/09/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas inerentes à pavimentação 
do acesso ao edifício da comissão fabriqueira – valor a atribuir 2.464,92 euros.-------- 
Foi presente requerimento da Senhora Marta Alexandra Batista Amorim, datado de 
30/08/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas inerentes ao 
funeral da respeitosa mãe – valor a atribuir 350,00 euros (Informação da Ação Social 
n.º 511 – SET – 2019).---------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Associação Clube de Caça e Pesca de Vilarandelo, datado 
de 16/07/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas inerentes 
a uma atividade de montaria ao javali – valor a atribuir 2.500,00 euros.----------------- 

 Foi presente ofício ref.ª 09/2019 da Junta de Freguesia de Fornos do Pinhal, datado 
de 13/09/2019, solicitando autorização da utilização do campo de futebol respetivo 
para fins desportivos da freguesia.-------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, autorizar a utilização do campo 
de futebol de Fornos do Pinhal para fins desportivos 

 Pagamento de fatura n.º F09000950 de 16/03/2019, emitida por Liberté Voyages La 
Garenne, no valor de €414,00.----------------- ------------------------------------------------ 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e pagar a fatura em 
epígrafe  

5 PLANEAMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE 
URBANISMO E AMBIENTE 
Ratificação de despacho do Vereador do Planeamento e Urbanismo exarado sobre a 
informação (processo nº 84/19) do Departamento de Urbanismo e Ambiente 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o enunciado despacho 

6 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, CULTURA E 
DESPORTO 
Ratificação do protocolo outorgado em 12 de setembro de 2019, entre a Câmara 
Municipal de Valpaços e a Associação de pais e encarregados de educação (APEEACV)- 
Associação do Agrupamento de escolas de Valpaços, para implementação da 
componente de apoio à família (CAF) no ensino pré-escolar no ano letivo de 2019/2020 

Deliberado, por unanimidade, ratificar a enunciada outorga do 
protocolo 
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7 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, CULTURA E 
DESPORTO 
Ratificação do protocolo outorgado em 12 de setembro de 2019, entre a Câmara 
Municipal de Valpaços e a Associação de pais e encarregados de educação (APEEACV)- 
Associação do Agrupamento de escolas de Valpaços, para implementação das 
atividades de enriquecimento curricular (AEC) no 1º ciclo do ensino básico no ano 
letivo de 2019/2020 

Deliberado, por unanimidade, ratificar a enunciada outorga do 
protocolo 

8 DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO 
Fixação da taxa de IMI e redução da taxa de IMI 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a referida proposta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, submetendo-
a à digníssima Assembleia Municipal 

9 DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO 
Fixação da percentagem de IRS pretendida pelo Município 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a referida proposta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, submetendo-
a à digníssima Assembleia Municipal 

10 DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO 
Descentralização administrativa. Processo de transferência de competências para as 
autarquias locais e entidades intermunicipais- Ano 2020 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a referida proposta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, submetendo-
a à digníssima Assembleia Municipal 

11 DIVERSOS - MINUTA DE PROTOCOLO PARA A GESTÃO DO ESPAÇO CIDADÃO DE 
VILARANDELO 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo, 
submetendo-se o mesmo a deliberação da Assembleia 
Municipal 

12 DIVERSOS - MINUTA DE PROTOCOLO PARA A GESTÃO DO ESPAÇO CIDADÃO DE 
CARRAZEDO DE MONTENEGRO  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo, 
submetendo-se o mesmo a deliberação da Assembleia 
Municipal. 
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