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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 21/06/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES - ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUNOS, 
EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE VALPAÇOS, PARA O ANO 
LETIVO DE 2018/2019. CONCURSO PÚBLICO N.º 28/DECD/2018 

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

2 PLANEAMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DE OBRAS - Reconhecimento de 
interesse para as populações e para a economia local, do projeto “Praia Fluvial de Rio 
Torto” a candidatar no âmbito do anúncio de abertura de candidaturas N.º 
002/ADRAT/10216/2018 – Renovação de Aldeias (Portaria n.º 152/2016, de 25 de 
maio, Portaria n.º 249/2016, de 15 de setembro, Portaria n.º 238/2017, de 28 de julho 
e Portaria n.º 48/2018, de 12 de fevereiro) 

Deliberado por unanimidade, por unanimidade, concordar com 
a informação e proceder em conformidade com o teor da 
mesma, submetendo-se à digníssima Assembleia Municipal, à 
luz do disposto na alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º conjugado 
com a previsão da alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º, ambos do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
atualizada, bem como no ponto 2.3.2 da Orientação Técnica 
Específica n.º 33/2016 da Operação 10.2. do Programa de 
Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020) 

3 PLANEAMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DE OBRAS - Reconhecimento de 
interesse para as populações e para a economia local, do projeto “Valorização da 
Ribeira da Fraga” a candidatar no âmbito do anúncio de abertura de candidaturas N.º 
002/ADRAT/10216/2018 – Renovação de Aldeias (Portaria n.º 152/2016, de 25 de 
maio, Portaria n.º 249/2016, de 15 de setembro, Portaria n.º 238/2017, de 28 de julho 
e Portaria n.º 48/2018, de 12 de fevereiro 

Deliberado por unanimidade, concordar com a informação e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, submetendo-
se à dignissima Assembleia Municipal, à luz do disposto na 
alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º conjugado com a previsão da 
alínea k) do n.º 2 do artgo 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atualizada, bem como 
no ponto 2.3.2 da Orientação Técnica Específica n.º 33/2016 
da Operação 10.2. do Programa de Desenvolvimento Rural do 
Continente (PDR 2020) 

4 FORNECIMENTO/BENS E SERVIÇOS - Aquisição de energia elétrica para as instalações 
do Município 

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

5 FORNECIMENTO/BENS E SERVIÇOS - MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VALPAÇOS E A EDP 
COMERCIAL – COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA,S.A., ATUANDO SOB A MARCA EDP 
COMERCIAL 

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
referida em epígrafe, conferindo ao Senhor Presidente da 
Câmara Municipal podres para a sua outorga 

6 DIVERSOS - 2.ª Revisão ao orçamento e plano plurianual de investimentos do ano de 
2018 

Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, submetendo-
a à digníssima Assembleia Municipal 
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7 DIVERSOS - RELATÓRIO E CONTAS CONSOLIDADO – 2017 Deliberado unanimidade, aprovar o enunciado relatório & 
contas consolidado, submetendo-o à digníssima Assembleia 
Municipal 

8 DIVERSOS - Alteração do Mapa de Pessoal para o ano de 2018 Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, submetendo-
a à digníssima Assembleia Municipal 

9 DIVERSOS - Aprovação de proposta de revisão do Regulamento dos horários de 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços do 
Município de Valpaços 

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

10 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Vassal, datado de 04/06/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com a organização 
da II Feira do Cebolo & Produtos da Terra em Vassal - valor a atribuir: 4.500,00 euros.- 
Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Lebução, Fiães e Nozelos, datado de 
27/05/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
o fornecimento e montagem de ar condicionado no Centro de Saúde de Lebução - 
valor a atribuir: 2.201,70 euros.----------------------------------------------------------------- 
Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros, 
datado de 05/06/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos 
encargos com as funcionárias de e ação educativa do jardim de infância de Carrazedo 
de Montenegro (3.º trimestre) - valor a atribuir: 7.500,00 euros (Informação técnica 
DECD n.º 121/2018).------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente um requerimento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Carrazedo de Montenegro, datado de 07/06/2018, solicitando a atribuição de uma 
verba para fazer face aos encargos com a constituição do dispositivo especial de 
combate a incêndios no concelho de Valpaços (DECIR 2018) - valor a atribuir: 300,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de São Pedro de Veiga de Lila, 
datado de 13/05/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos 
encargos com o jantar de Natal e lanche dos Afectos - valor a atribuir: 221,28 euros.- 
Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de São João de Corveira, datado 
de 18/05/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos 
com a festa em honra de São João Batista - valor a atribuir: 200,00 euros.-------------- 
Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Bouçoães, datado de 
26/04/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
caminho agrícola em Vilartão bem como com o saneamento e abastecimento de água 
para a escola primária de Vilartão - valor a atribuir: 676,50 euros(Informação técnica 
DOM n.º 42/2018).--------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios 
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Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Água Revês e Crasto, datado de 
26/04/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
o fornecimento de refeições dos participantes no Raid TT Rota do Folar - valor a 
atribuir: 2.460,00 euros (Informação técnica DECD n.º 73/2018).------------------------- 
Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Argeriz, datado de 18/03/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com a construção 
da rua do cemitério e o arranjo urbanístico da capela da Senhora do Pranto - valor a 
atribuir: 9.000,00 euros.-------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Friões, datado de 02/05/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com trabalhos de 
abastecimento de água, pavimentação e drenagem de aguas pluviais realizados em 
Celeirós, na rua das Lameiras - valor a atribuir: 9.347,27 euros(Informação técnica 
DOM n.º 39/2018).--------------------------------------------------------------------------------- 

 Foi presente um requerimento da Comissão de Melhoramentos da Freguesia de Friões, 
datado de 14/06/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos 
encargos com a organização do torneio de fito individual - valor a atribuir: 500,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente um ofício de os Veteranos do Grupo Desportivo de Valpaços, datado de 
13/06/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos encargos de 
funcionamento - valor a atribuir: 750,00 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 dos supra referidos subsídios 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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