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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 20/09/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 PLANEAMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DE OBRAS - Pedido de Isenção de Taxas Deliberado por unanimidade, concordar com a informação e 

proceder em conformidade com o teor da mesma, isentando a 
requerente do pagamento das taxas inerentes ao processo n.º 
50/15 

2 PLANEAMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DE OBRAS - Pedido de Isenção de Taxas Deliberado por unanimidade, concordar com a informação e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, isentando a 
requerente do pagamento das taxas inerentes ao processo n.º 
86/16 

3 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente um requerimento da Associação Recreativa, Cultural e Melhoramentos de 
Santa Valha, datado de 13/08/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer 
face a encargos com a festa em honra de São Caetano: 200,00 euros.—---------------- 
Foi presente um requerimento da Comissão de Festas de Vilarandelo 2017/2018, 
datado de 10/09/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face a 
encargos com as festas em honra de Santa Bárbara e Senhor dos Milagres: 3.500,00 
euros.—---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente um requerimento do Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de 
Vilarandelo, datado de 18/07/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer 
face a encargos com o transporte do grupo: 1.060,00 euros.—---------------------------- 
Foi presente um requerimento do Grupo Desportivo de Carrazedo de Montenegro, 
datado de 08/07/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face a 
encargos com um torneio de sueca: 500,00 euros.—----------------------------------------- 
Foi presente um requerimento da Associação Grupo TT Trepa Tudo, solicitando a 
atribuição de um subsídio para fazer face a encargos com uma prova desportiva de 
competição todo terreno no concelho de Valpaços: 5.000,00 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 às Associações 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  ofício da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros, ref.ª 
39/2018, datado de 10/09/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face 
às despesas do 3.º trimestre - valor a atribuir: 6.786,36 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 do supra referido subsídio à Junta 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 da referida Junta de Freguesia. 
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 Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Fornos do Pinhal, ref.ª 10/2018, datado 
de 03/09/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com 
as festividades - valor a atribuir: 200,00 euros.----------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição do supra 
referido subsídio à referida Junta de Freguesia 
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