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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 18/10/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 DIVERSOS - Publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em vista 

a elaboração de Projeto de Regulamento Municipal do Programa “Valpaços Sorridente” 
Deliberado por unanimidade concordar com a proposta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma 

2 DIVERSOS - Aquisição do lote nº4 na zona industrial de Valpaços  Deliberado por unanimidade, concordar com a informação e 
conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal 
para outorga da escritura de compra e venda do lote nº4 

3 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente um ofício ref.ª AM/2018 da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários 
de Valpaços, datado de 30/05/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer 
face a encargos com a aquisição de equipamentos para EIP: 5.000,00 euros.—-------- 
 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição do supra 
referido subsídio à Associação em causa 

 Foi presente  ofício ref.ª 32/2018 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros, datado de 30/07/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face 
às despesas com construção de muros e alargamento de ruas em Silva - valor a 
atribuir: 7.379,85 euros (Informação interna DOM n.º 103/2018).------------------------ 
 

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. 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 Sonim e Barreiros, datado de 
01/10/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com a 
organização do evento “Rota das Adegas”, realizado nos dias 15 e 16 de setembro em 
Sonim - valor a atribuir: 5.000,00 euros(Informação DECD n.º 188/2018).-------------- 

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. 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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