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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 19/07/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 DIVERSOS - MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DO 

DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS NO CONCELHO DE 
VALPAÇOS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VALPAÇOS E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARRAZEDO DE MONTENEGRO 

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta do contrato em 
referência, conferindo ao Senhor Presidente da Câmara poderes 
para a respetiva outorga 

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

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

3 DIVERSOS - RELATÓRIO FINAL – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA O 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM 
AT, MT, BTE 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- MUNICÍPIO DE VALPAÇOS 

Deliberado por unanimidade, concordar com o teor do relatório 
final indicado e proceder em conformidade com o teor do 
mesmo, adjudicando ao concorrente EDP Comercial – 
Comercialização de Energia, S.A., pelos preços unitários 
constantes da respetiva proposta, o fornecimento de energia 
elétrica em referência 

4 DIVERSOS - MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DO 
DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS NO CONCELHO DE 
VALPAÇOS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VALPAÇOS E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VALPAÇOS 

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta do contrato em 
referência, conferindo ao Senhor Presidente da Câmara poderes 
para a respetiva outorga 

 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente um ofício ref.ª 8/2018 da Junta de Freguesia de Possacos, datado de 
30/06/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
a manutenção da estação de bombagem de águas do Rabaçal e depósitos dos Possacos 
- valor a atribuir: 2.250,00 euros. (em conformidade com informação técnica DECD n.º 
126/2018)------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente um ofício ref.ª 10/2018 da Junta de Freguesia de Possacos, datado de 
30/06/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
a limpeza do caminho romano “Vias Augustas” - valor a atribuir: 1.000,00 euros(em 
conformidade com informação técnica DOM n.º 153/2018).--------------------------------
Foi presente um ofício ref.ª CP122 da Junta de Freguesia de Sonim e Barreiros datado 
de 10/07/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos 
com colocação de tubagem para abastecimento de água - valor a atribuir: 8.050,03 
euros(em conformidade com informação técnica interna DOM n.º 72/2018).------------ 
Foi presente um ofício ref.ª 08/2018 da Junta de Freguesia de Santa Maria de Émeres 
datado de 30/04/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos 
encargos com a realização da empreitada “Arranjos no Adro de Rendufe” - valor a 

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 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. 
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atribuir: 16.883,68 euros(em conformidade com informação técnica DECD n.º 
113/2018).------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente um ofício ref.ª 05/2018 da Junta de Freguesia de Veiga de Lila datado de 
28/05/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
auxiliar de ação educativa do respetivo jardim de infância da freguesia - valor a atribuir: 
2.400,00 euros(em conformidade com informação técnica DECD n.º 127/2018).-------  

 Foi presente um ofício ref.ª CP120 da Junta de Freguesia de Sonim e Barreiros datado 
de 02/07/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos 
com realização das festividades em Sonim - valor a atribuir: 200,00 euros.-------------- 
Foi presente um ofício ref.ª 27/2018 da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins 
datado de 03/07/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos 
encargos com a realização da festa em Valverde - valor a atribuir: 150,00.-------------- 
Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Argeriz datado de 03/07/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com a realização 
da festa em Val de Espinho e Argeriz - valor a atribuir: 150,00.--------------------------- 
Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz 
datado de 30/06/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos 
encargos com a realização da festividades nas diferentes localidades na freguesia - 
valor a atribuir: 750,00.--------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios às Juntas de Freguesia 

 Foi presente um ofício ref.ª 2/2018 da Associação Cultural e Recreativa Amigos de 
Midões datado de 02/07/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face 
aos encargos com a realização de obras inerentes às respetivas instalações - valor a 
atribuir: 5.000,00 euros (em conformidade com informação técnica DECD n.º 
126/2018).------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente um requerimento da Comissão de Festas de Midões 2018 datado de 
26/06/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
a respetiva festividade local - valor a atribuir: 150,00 euros.-------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, 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 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. 

 Foi presente um requerimento da Associação Cultural, Recreativa e Social de Caça e 
Pesca da Freguesia de Rio Torto datado de 06/06/2018, solicitando a atribuição de 
uma verba para fazer face aos encargos com a aquisição de material para a respetiva 
sede - valor a atribuir: 2.505,36 euros.--------------------------------------------------------- 
 

Antes do assunto ter sido posto à discussão e votação o Senhor 
Vereador Jorge Manuel da Mata Pires ausentou-se da sala de 
reuniões. 
Deliberado, por maioria, com um voto contra 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 só fazer sentido existir no concelho uma 
associativa municipal. 
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Depois de ter sido tomada a deliberação, o Senhor Vereador 
Jorge Manuel da Mata Pires, entrou na sala de reuniões e 
retomou o seu lugar. 
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