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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 15/03/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – Obras no cemitério de Rendufe 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, concordar com a 
informação técnica supra indicada e proceder em conformidade 
com o teor da mesma 

2 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – Construção da 1.ª e 2.ª fases 
da beneficiação e ampliação do hospital e arranjos exteriores – Comparticipação 

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

3 DIVERSOS - MINUTA DE PROTOCOLO PARA A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO PORTUGAL 2017 – PORJETO N.º 514 «AGRICULTURA E CULTURA: 
UMA RELAÇÃO PROMISSORA», A CELEBRAR ENTRE A DIREÇÃO REGIONAL DE 
AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE, O MUNICÍPIO DE VALPAÇOS E “EU+TU=MUITOS 
ASSOCIAÇÃO SOCIO EDUCATIVA E RECREATIVA 

Deliberado por unanimidade, concordar com a minuta de 
protocolo referida, conferindo ao Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Valpaços poderes para a sua outorga 

4 DIVERSOS - Pedido de Fundo de Maneio Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma 

5 DIVERSOS - Publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em vista 
a elaboração de Projeto de revisão do Regulamento Municipal dos horários de 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais do Município de Valpaços 

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

6 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
Foi presente requerimento da empresa Vilela, Cardoso & Morais, Lda., datado de 
20/02/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos encargos com 
a participação na edição 2018 da SISAB - valor a atribuir: 3.500,00 euros.-------------- 

Deliberado, por maioria, com uma abstenção do Vereador do 
Partido Socialista, e seis votos a favor dos membros do Partido 
Social Democrata, conceder a atribuição do subsídio em causa  

 Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Vales, datado de 02/02/2018, 
solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos encargos com lanche do dia 
13/12/2017 - valor a atribuir: 138,00 euros.--------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Vales, datado de 21/01/2018, 
solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos encargos com convívio de 
idosos - valor a atribuir: 669,12 euros.--------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Vales, datado de 05/03/2018, 
solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos encargos com a reparação 
da rua e valeta no Bairro de S. José em Zebras - valor a atribuir: 9.069,36 euros 
(Informação técnica interna DOM n.º 23/2018).---------------------------------------------- 

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 ofício ref.ª 02/2018 da Junta de Freguesia de Veiga de Lila, datado de 
19/01/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos encargos com 
a organização da III Edição da Feira AGRO-LILA - valor a atribuir: 4.000,00 
euros(Informação técnica DECD n.º 61/2018).------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 04/2018 da Junta de Freguesia de Santa Maria de Émeres, 
datado de 05/03/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos 
encargos com a organização da Festa do Bolo Podre - valor a atribuir: 7.500,00 euros 
(informação técnica DECD n.º 62/2018).------------------------------------------------------- 

 Foi presente requerimento da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de 
Valpaços, datado de 26/02/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer 
face aos encargos com combustível e reparações da viatura que durante 2017 
assegurou o abastecimento de água às aldeias do concelho de Valpaços - valor a 
atribuir: 8.500,00 euros.--------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Paróquia de S. Pedro de Veiga de Lila, datado de 
20/02/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos encargos com 
organização de visita a Lamego - valor a atribuir: 400,00 euros.--------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 113/2018 da Cooperativa de Olivicultores de Valpaços, datado 
de 05/03/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos encargos 
com a participação na edição 2017 e 2018 da SISAB, receção à delegação de Japoneses 
e participação na Feira Nacional de Agricultura de Santarém/2017 - valor a atribuir: 
10.718,63 euros.----------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Banda Musical de Valpaços, solicitando a atribuição de 
um subsídio para dinamização das suas atividades, muito concretamente, a 
participação na 11ª edição do COM`PAÇO- Festival de Bandas de Lisboa, de 18 a 23 
de junho de 2018- valor a atribuir – 3.548,00 euros------------------------------------------ 

Deliberado, unanimidade, conceder a atribuição dos supra 
referidos subsídios 
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