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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 01/02/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – Jardim de Infância de Veiga 

de Lila – Refeições 
Deliberado por unanimidade, concordar com a informação 
técnica supra indicada e proceder em conformidade com o teor 
da mesma 

2 DIVERSOS – aquisição de um terreno à fábrica da igreja da paróquia da Nossa Senhora 
das Neves de Veiga do Lila  

Deliberado por unanimidade, concordar com a referida 
proposta e informação técnica e transferir o valor em causa 
para a Junta de Freguesia de Veiga de Lila tendo em vista a 
celebração da respetiva escritura de compra e venda 

3 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
Foi presente requerimento da Associação Eu + Tu = Muitos, datado de 15/01/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com a manutenção 
e dinamização da associação - valor a atribuir: 500,00 euros.------------------------------ 
Foi presente requerimento da APEEACV – Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento do Concelho de Valpaços, datado de 23/01/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com contribuição 
para a segurança social - valor a atribuir: 8.110,34 euros.---------------------------------- 
Foi presente requerimento de “USPRIGOZUS”, datado de 03/11/2017, solicitando a 
atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com organização do II Enduro 
Internacional Feminino - valor a atribuir: 5.000,00 euros.----------------------------------- 

Deliberou, por maioria, com um voto contra do Vereador do 
Partido Socialista, e seis votos a favor dos membros da câmara 
Municipal do Partido Social Democrata, aprovar a atribuição dos 
supra referidos subsídios. O Vereador do Partido Socialista 
invocou como razão justificativa do seu voto, o facto de não ter 
acesso prévio ao plano de atividades das referidas entidades. 

 Foi presente requerimento de Bons e Valentes - Associação de Criadores de Gado, 
datado de 15/01/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos 
encargos com a manutenção e dinamização da associação - valor a atribuir: 1.000,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Antes da discussão e votação da atribuição do subsidio à 
referida Associação o Senhor Vereador Miguel Jorge Fernandes 
Lopes  ausentou-se da sala de reuniões. 
Deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio de 1.000 
euros. 
Depois de tomada a deliberação o Senhor Vereador Miguel 
Jorge Fernandes Lopes entrou novamente na sala de reuniões. 

 Foi presente requerimento da Comissão de Carnaval “Os Malteses de Vilarandelo”, 
datado de 15/01/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos 
encargos com organização do Carnaval 2018 - valor a atribuir: 9.500,00 euros.-------- 

Deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio de 9.500,00 
euros 

 Foi presente requerimento da Fabrica da Igreja de Vilarandelo, datado de 08/09/2017, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com as festividades 
em honra de Santa Bárbara e Nosso Senhor dos Milagres - valor a atribuir: 5.000,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio de 5.000,00 
euros 
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 Foi presente requerimento da Fabrica da Igreja de Santiago, datado de 19/09/2017, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com o restauro da 
Capela de Vila Nova - valor a atribuir: 2.500,00 euros.--------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio de 2.500,00 
euros 

 Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Vassal, datado de 29/08/2017, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com a limpeza da 
Ribeira de Vassal - valor a atribuir: 3.835,40 euros (informação técnica n.º 13/2018 
DECD).----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 27/2017 da Junta de Freguesia de Água Revês e Crasto, datado 
de 08/12/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos 
com a realização de festividade em Água Revês - valor a atribuir: 200,00 euros.------- 
Foi presente ofício ref.ª 33/2017 da Junta de Freguesia de Lebução, Fiães e Nozelos, 
datado de 26/12/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos 
encargos com o programa Afetos - valor a atribuir: 1.422,39 euros.----------------------  
Foi presente ofício ref.ª 92/2017 da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins, datado 
de 28/12/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos 
com o programa Afetos - valor a atribuir: 1.253,13 euros.----------------------------------  
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de São João de Corveira, datado de 
14/08/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
a construção de um tanque público na aldeia de Junqueira - valor a atribuir: 5.247,00 
euros(informação técnica n.º 271/2017 DECD).---------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 03/2018 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros, datado de 24/01/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face 
aos encargos com o programa Afetos - valor a atribuir: 836,94 euros.-------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 08/2017 da Junta de Freguesia de Serapicos, datado de 
29/10/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
aquisição de um prédio urbano - valor a atribuir: 4.500,00 euros(informação técnica 
n.º 15/2018 DECD).-------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 22/2017  da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 
05/06/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
a funcionária a tempo inteiro - valor a atribuir: 3.750,00 euros.---------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Bouçoães, datado de 05/01/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com o projeto 
Afetos - valor a atribuir: 309,87 euros.--------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz, 
datado de 25/11/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos 
encargos com aquisição de terreno agrícola - valor a atribuir: 6.000,00 
euros(informação técnica n.º 8/2018 DUA).--------------------------------------------------- 

Deliberado, por maioria, com um voto contra do Vereador do 
Partido Socialista, e seis votos a favor dos membros da Câmara 
Municipal do Partido Social Democrata, aprovar a atribuição dos 
supra referidos subsídios às Juntas de Freguesia em causa. O 
Vereador do Partido Socialista invocou como razão justificativa 
do seu voto, o facto de não ter acesso prévio ao plano de 
atividades das referidas Freguesias nem ter conhecimento 
prévio da documentação de suporte das deliberações em causa. 
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 Foi presente requerimento da Senhora Cecília Morais Pacos da Silva, datado de 
29/01/2018, solicitando a atribuição de um apoio financeiro para fazer face a despesas 
com o funeral do seu falecido pai em 12/01/2018 - valor a atribuir: 350,00 euros.----- 
 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a atribuição do 
referido subsídio 
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