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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 04/10/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 DIVERSOS - Designação de três representantes do Município para a constituição do 

Conselho Geral dos agrupamentos de Escolas de Valpaços Quadriénio 2018/2022 
 

Deliberado por unanimidade, designar os três representantes 
do Município para a constituição do Conselho Geral dos 
agrupamentos de Escolas de Valpaços Quadriénio 2018/2022 
que a seguir se indicam 

2 DIVERSOS - Realização de hasta pública com vista ao arrendamento de quatro prédios 
rústicos 

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

3 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente requerimento da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de 
Valpaços datado de 15/01/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para o ano de 
2018 - valor a atribuir: 4.000,00 euros.-------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Carrazedo de Montenegro datado de 03/01/2018, solicitando a atribuição de um 
subsídio mensal para o ano de 2018 - valor a atribuir: 2.000,00 euros.------------------- 
Foi presente  requerimento do Clube de Campismo e Caravanismo de Valpaços datado 
de 30/10/2017, solicitando a atribuição de um subsídio mensal para fazer face as 
despesas de manutenção do Parque de Campismo do Rabaçal- valor a atribuir: 500,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Banda Municipal de Valpaços datado de 11/09/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para ajudar nas despesas - valor a atribuir: 
1.500,00 euros.------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Senhora Adelaide Coelho Ferreira datado de 02/04/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para ajudar nas despesas inerentes à ocupação 
da capela mortuária, por ocasião do falecimento do respeitoso irmão - valor a atribuir: 
350,00 euros.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios às entidades em causa 

 Foi presente um requerimento do Centro Cultural e Recreativo de Argemil, datado de 
07/08/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face a encargos com a 
festa em Argemil: 200,00 euros.—--------------------------------------------------------------- 
 

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 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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 Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Vilarandelo, ref.ª 39/2018, datado de 
24/08/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com 
limpeza nos terrenos - valor a atribuir: 2.072,55 euros.-------------------------------------- 

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 do 
supra referido subsídio à Junta de Freguesia 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 Junta de Freguesia. 

 Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Rio Torto, ref.ª 07/18, datado de 
05/04/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com a 
colocação de ar condicionado na casa mortuária de Rio Torto - valor a atribuir: 2.358,65 
euros (Informação técnica DECD n.º 83/2018).----------------------------------------------- 

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 do 
supra referido subsídio à Junta de Freguesia 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 Junta de Freguesia. 

 Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros, ref.ª 
33/2018, datado de 30/07/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face 
às despesas com deslocações para o torneiro de Santarém e o jogo da Taça Nacional 
de Juniores C em Lisboa - valor a atribuir: 1.100,00 euros.--------------------------------- 

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 do 
supra referido subsídio à Junta de Freguesia 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 Junta de Freguesia. 

 Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins, ref.ª 30/2018, datado 
de 13/07/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com 
construção de paragem de autocarro em Valverde e base para colocação de ecopontos 
- valor a atribuir: 4.427,10 euros (Informação técnica DECD n.º 177/2018).------------- 

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 do 
supra referido subsídio à Junta de Freguesia 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 Junta de Freguesia. 

 Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz, 
datado de 15/08/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às 
despesas com a realização de trabalhos de reparação de parte da rua Central de 
Chamoinha - valor a atribuir: 4.678,00 euros.------------------------------------------------- 

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 do 
supra referido subsídio à Junta de Freguesia 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 Junta de Freguesia. 

 Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros, ref.ª 
43/2018, datado de 14/09/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face 

Deliberado, por maioria, com uma abstenção do Vereador do 
Partido Socialista, e seis votos a favor dos membros da Câmara 
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às despesas de substituição de eletrodomésticos destruídos pelo incêndio que 
deflagrou no pavilhão “Rota da Castanha” - valor a atribuir: 5.006,10 euros.------------ 

Municipal do Partido Social Democrata, aprovar a atribuição do 
supra referido subsídio à Junta de Freguesia 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 Junta de Freguesia. 

 Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Lebução, Fiães e Nozelos, ref.ª 21/2018, 
datado de 12/08/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às 
despesas com organização de evento cultural - valor a atribuir: 3.000,00 euros.-------- 

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 do 
supra referido subsídio à Junta de Freguesia 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 Junta de Freguesia. 

 Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros, ref.ª 
46/2018, datado de 25/09/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face 
às despesas com elaboração de mural referente às castanhas judias - valor a atribuir: 
7.380,00 euros.------------------------------------------------------------------------------------ 

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 do 
supra referido subsídio à Junta de Freguesia 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 Junta de Freguesia. 
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