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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 07/06/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES - Assembleia Geral da 

Associação de Municípios das Cidades de Trás-os-Montes-EcoCITRAS realizada no dia 
30 de maio de 2018- Designação de representante do Município de Valpaços- Vereador 
Jorge Manuel da Mata Pires- ratificação de procuração emanada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal 

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho (procuração) 
de designação do representante do Município de Valpaços na 
Assembleia Geral  supra referida 

2 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA - ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO 
DE SERVIÇOS, DESIGNADAMENTE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOLHA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

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

3 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA - Pedido de autorização prévia favorável à assunção 
de compromissos plurianuais, com vista à abertura de procedimento concursal, para 
aquisição de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos 

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

4 DIVERSOS - ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO RELATIVAS AO ANO LETIVO 
2017/2018 RESULTANTE DA 2.ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta e 
proceder em conformidade com o teor do mesmo 

5 DIVERSOS - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 
DO ALTO TÂMEGA E A CÂMARA MUNICIPAL DE VALPAÇOS 

Deliberado por unanimidade, concordar com a minuta do 
protocolo e proceder em conformidade com o teor do mesmo 

6 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
Foi presente um oficio da Junta de S.João de Corveira, datado de 5/11/2017, 
solicitando a atribuição de uma verba para a cobertura de um telhado de uma família 
carenciada na aldeia das Varges da referida freguesia.- valor a atribuir: 1.291,50 euros 
(Informação DECD nº 112/2018).--------------------------------------------------------------- 
Foi presente uma carta da Banda Musical de Carrazedo de Montenegro, datado de 
15/01/2018, solicitando a atribuição de um subsidio de transporte anual- valor a 
atribuir: 2.500,00 euros.--------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente uma carta da Junta de Freguesia de Bouçoães, datado de 23/04/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para a atuação de um grupo de concertinas na 
XX Feira do Folar - valor a atribuir: 750,00 euros (Informação DECD nº 104/2018).---- 
Foi presente um oficio da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins, datado de 
04/05/2018, solicitando a atribuição de um subsidio para a Festa de Santa Rita de 
Cássia que se irá realizar no dia 22 de maio - valor a atribuir: 150,00 euros.------------ 
Foi presente um requerimento da Banda Municipal de Valpaços, datado de 15/05/2018, 
solicitando a atribuição de um apoio financeiro para fazer face às despesas correntes- 
valor a atribuir: 1500,00 euros (junho de 2018).---------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios 
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Foi presente um oficio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Valpaços, datado de 15/01/2018, solicitando a atribuição de um subsidio para o ano 
de 2018 para o bom funcionamento da instituição- valor a atribuir: 4000,00 euros 
(junho de 2018).------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente uma carta da Associação Humanitária dos Bombeiros de  Carrazedo de 
Montenegro, datado de 03/01/2018, solicitando a atribuição de uma verba mensal para 
o ano de 2018 - valor a atribuir: 2.000,00 euros (junho de 2018).------------------------ 
Foi presente uma carta do Clube de Campismo e Caravanismo de Valpaços, datado de 
30/10/2017, solicitando a atribuição de um subsidio de mensal- valor a atribuir: 500,00 
euros (Junho de 2018).--------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente um oficio da Casa do Povo de Vilarandelo, datado de 08/05/2018, 
solicitando a atribuição de um subsidio referente ao ano de 2017 - valor a atribuir: 
2.135,28 euros.------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente uma carta do Centro Cultural e Rancho Folclórico de Carrazedo de 
Montenegro, datado de 13/04/2018, solicitando a atribuição de um subsidio no valor 
de 3.400.00 para despesas inerentes à sua atividade - valor a atribuir: 3.400,00 euros.- 
Foi presente um oficio da Junta de S. João de Corveira, datado de 29/05/2018, 
solicitando a transferência de uma verba para o pagamento do “Arruamento na 
freguesia de São João de Corveira – Rio Bom e Sobrado, executada no ano de 2008.- 
valor a atribuir: 42.500,00 euros (Informação interna DOM nº 51/2018).--------------- 
 

 Foi presente um oficio da Casa do Povo de Sonim, datado de 11/08/2017, solicitando 
a atribuição de um subsidio para um passeio à Santa Luzia - valor a atribuir: 500 euros.- 
 

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