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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 05/04/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 FORNECIMENTO/BENS E SERVIÇOS – Abertura de concurso público internacional para 

aquisição de energia elétrica para as instalações alimentadas em AT, MT, BTE, BTN e 
IP dos Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila 
Pouca de Aguiar e da AMAT- Associação de Municípios do Alto Tâmega”, a promover 
pelo agrupamento de entidades adjudicantes constituído pelos seis municípios do Alto 
Tâmega e AMAT 

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

2 DIVERSOS - Aprovação 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  

3 DIVERSOS - Regularização extraordinária de vínculos precários no Município de 
Valpaços – Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro 

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

4 DIVERSOS - Designação do júri de recrutamento para cargo de Direção Intermédia de 
2.º grau – Chefe de Divisão dos Espaços Verdes 

Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, submetendo-
a à aprovação da assembleia municipal 

5 DIVERSOS - indicação de três representantes do Município de Valpaços para a 
constituição do Conselho Geral quadriénio 2018/2022 

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta apresentada 
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

6 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
Foi presente um ofício da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Valpaços, 
datado de 15/01/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para o bom 
funcionamento da instituição. - valor a atribuir: 4.000,00 euros.--------------------------- 
Foi presente um ofício da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Carrazedo 
de Montenegro, datado de 03/01/2018, solicitando a atribuição de um subsídio mensal, 
para o bom funcionamento da instituição. - valor a atribuir: 2.000,00 euros.------------ 
Foi presente um oficio do Clube de Campismo e Caravanismo de Valpaços, datado de 
30/10/2017, solicitando a atribuição de um subsídio mensal 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 14/03/2018, 
solicitando a atribuição de um subsídio mensal para fazer face às despesas da entidade 
- valor a atribuir: 1.500,00 euros.--------------------------------------------------------------- 
Foi presente um oficio da Banda Municipal de Valpaços, datado de 14/03/2018, 
solicitando a atribuição de um subsídio mensal para fazer face às despesas com a 
limpeza das instalações - valor a atribuir: 1.000,00 euros.---------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, conceder a atribuição dos supra 
referidos subsídios 
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Foi presente carta de Luís Filipe Nunes datada de 06/03/2018, solicitando uma ajuda 
monetária para pagamento de publicidade alusiva à marca “ Valpaços-Uma essência 
natural”- valor a atribuir: 4.500,00 euros.—--------------------------------------------------- 
Foi presente carta, da Academia Fénix de Pankration, solicitando a atribuição de um 
subsídio para a realização do Campeonato Nacional de Kung do te (Artes Marciais) em 
Valpaços - valor a atribuir: 500,00 euros. ------------------------------------------------------ 
Foi presente uma carta de USPRIGOZUS CLUBE TT VILARANDELO, datado de 
20/03/2018, solicitando um apoio para realização do XV Raid TT Rota do Folar – evento 
a realizar na XX Edição da Feira do Folar- valor a atribuir: 8.000,00 euros ------------- 

 Foi presente um oficio da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros, 
datado de 20/02/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos 
encargos do 1.º Trimestre de 2018 - valor a atribuir: 6.977,16 euros.-------------------- 
Foi presente um oficio da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros, 
datado de 09/03/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face à 
despesa com a segurança social - valor a atribuir: 715,38 euros.-------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 02/2018 da Junta de Freguesia de Lebução, Fiães e Nozelos, 
datado de 11/02/2018, solicitando um   apoio financeiro para calcetamento de uma 
rua na aldeia de Nozelos.- valor a atribuir: 11.717,21 euros.(Informação técnica DOM 
n.º 22/2018).---------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 19/2017 da Junta de Freguesia de Água Revés e Crasto, datado 
de 28/08/2017, solicitando a transferência de verba, para fazer face aos encargos com 
a Pavimentação da Rua do cemitério em Fonte Mercê.- valor a atribuir: 7.326,72 euros 
(informação técnica DOM n.º 29/2018).-------------------------------------------------------- 
 
 

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. 

 Foi presente carta do Conselho de Diretivo de Baldios da Freguesia de Curros, datado 
de 08/02/2018, solicitando uma ajuda monetária para saldar dividas.- valor a atribuir: 
1.908,75 euros.—---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Deliberado, por maioria, com uma abstenção do Vereador do 
Partido Socialista, e seis votos a favor dos membros da Câmara 
Municipal do Partido Social Democrata, aprovar a atribuição do 
supra referido subsídio 
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