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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 05/07/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 PLANEAMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DE OBRAS - Relatório do Estado de 

Ordenamento do Território do concelho de Valpaços 
Deliberado por unanimidade, concordar com a informação e 
proceder em conformidade com o teor da mesma 

2 PLANEAMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DE OBRAS - Aquisição de lotes na zona 
industrial de Valpaços 

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

3 PLANEAMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DE OBRAS - Avaliação de lotes na zona 
de expansão urbana de Valpaços 

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

4 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente um ofício ref.ª 22/2018 da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins 
datado de 05/06/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos 
encargos com a limpeza das ruas e apoio à educação - valor a atribuir: 4.000,00 euros.- 
Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Vales, datado de 17/06/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com a realização 
de festividades em Zebras - valor a atribuir: 150,00 euros.--------------------------------- 
Foi presente um ofício ref.ª 23/2018 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 o 3.º trimestre - valor a atribuir: 8.280,39 euros.- 
Foi presente um ofício ref.ª 22/2018 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 a Mediadora do Atendimento Digital do Espaço 
Cidadão - valor a atribuir: 1.875,00 euros.----------------------------------------------------- 
Foi presente um ofício ref.ª 32/2017 da Junta de Freguesia de Vilarandelo datado de 
23/10/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
material para as ruas da freguesia - valor a atribuir: 2.504,44 euros (Informações 
técnicas internas DOM n.º 119/2017 e n.º 67/2018).---------------------------------------- 
Foi presente um ofício ref.ª 25/2018 da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins 
datado de 20/06/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos 
encargos com os pneus de viatura utilizada para limpeza de caminhos e florestas - 
valor a atribuir: 118,08 euros (Informação técnica Serviço Municipal de Proteção Civil 
n.º 14/2018).---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por maioria, com uma abstenção do Vereador do 
Partido Socialista, e quatro votos a favor dos membros da 
Câmara Municipal do Partido Social Democrata, aprovar a 
atribuição dos supra referidos subsídios às Juntas de Freguesia. 
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 Juntas de Freguesia. 

 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 (julho de 2018).------------------------ 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios 
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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 (julho de 2018).----------------------------------------------------------------------------- 
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: 4.000,00 euros 
(julho de 2018).------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente um requerimento da Banda Municipal de Valpaços, datado de 07/06/2018, 
solicitando a atribuição de um apoio financeiro para fazer face às despesas correntes- 
valor a atribuir: 1.500,00 euros (julho de 2018).---------------------------------------------- 

 Foi presente um requerimento de “USPRIGOZUS”, datado de 04/06/2018, solicitando 
a atribuição de um subsídio para fazer face aos encargos com a organização do 5.º 
Enduro Rota do Folar - valor a atribuir: 7.500,00 euros.------------------------------------- 
Foi presente um requerimento de “Associação Cultural de Rio Bom”, datado de 
23/05/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos encargos com 
a organização de passeio BTT e passeio pedestre - valor a atribuir: 500,00 euros.----- 
Foi presente um requerimento da “Casa do Povo de Sonim”, datado de 02/05/2018, 
solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face aos encargos de funcionamento 
- valor a atribuir: 500,00 euros.---------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por maioria, com uma abstenção do Vereador do 
Partido Socialista, e quatro 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 das referidas associações. 
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