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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 26/12/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 DIVERSOS - Pedido de reforço de fundo de maneio Deliberado por unanimidade concordar com a referida 

proposta, aprová-la, procedendo em conformidade com a 
mesma 

2 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Serapicos 
datado de 18/12/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às 
despesas com obras de restauro - valor a atribuir: 5.000,00 euros.----------------------- 
Foi presente requerimento da Banda da Casa do Povo de Vilarandelo datado de 
11/09/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com 
a divulgação das “Essências de Valpaços” - valor a atribuir: 500,00 euros.--------------- 
Foi presente requerimento da Banda da Municipal de Valpaços datado de 07/06/2018, 
solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com energia elétrica 
- valor a atribuir: 564,65 euros.---------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Associação de Solidariedade Social Coração Imaculado 
de Maria da Freguesia de Rio Torto, datado de 21 de dezembro de 2018, solicitando a 
atribuição de um subsidio no valor de 5.000,00 euros para ocorrer a despesas de 
tesouraria- valor a atribuir- 5.000,00 euros.--------------------------------------------------- 

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

 Foi presente requerimento da Associação “Bons e Valentes” datado de 16/07/2018, 
solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com serviços de 
sanidade animal - valor a atribuir: 3.400,00 euros.-------------------------------------------  

Antes de o referido requerimento ter sido posto à votação e 
discussão, o Vereador Sr. Dr. Miguel Jorge Fernandes Lopes 
ausentou-se da sala de reuniões. 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição do supra 
referido subsídio à entidade em causa. 
Depois de ter sido deliberado, entrou na sala de reuniões o Sr. 
Vereador Dr. Miguel Jorge Fernandes Lopes, tendo ocupado o 
seu lugar na sala de reuniões. 

 Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de S. João de Corveira, datado de 
06/05/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com 
obras de arruamentos na Rua da Igreja: 8.613,27 euros (Informação técnica DOM 
interna n.º 40/2018).------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Padrela e Tazém, datado de 
13/12/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com 
obras de águas pluviais: 8.456,25 euros (Informação técnica DOM interna n.º 
182/2018).------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 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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Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Vassal, datado de 08/11/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com captação de 
água em Monsalvarga: 8.271,75 euros (Informação técnica DOM interna n.º 
173/2018).------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Sonim e Barreiros, datado de 
17/08/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com o 
arranjo do terreno da futura construção de depósito de água para abastecimento da 
aldeia de Sonim – valor a atribuir- 2.215,40 euros.------------------------------------------ 
Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e 
curros, datado de 28/11/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face 
às despesas com a feira CASTMONTE 2018: 19.026,25 euros.----------------------------- 
Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e 
Curros datado de 21/12/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face a 
eventos desportivos –valor a atribuir: 5.000,00 euros.--------------------------------------- 
Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e 
Curros datado de 21/12/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face a 
despesas tidas com as obras realizadas no Pavilhão “ Rota da Castanha”, na construção 
de bancadas e balneários –valor a atribuir: 30.000,00 euros.------------------------------- 
Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Vales, datado de 09/07/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com reconstrução e 
lar em Zebras: 4.649,40 euros (Informação técnica DOM interna n.º 118/2018).------- 
Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Lebução, Fiães e Nozelos, datado 
de 14/10/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com 
execução de muro: 7.102,00 euros (Informação técnica DOM interna n.º 160/2018).-- 
Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Santa Maria de Émeres, datado 
de 23/07/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com 
empreitada de revitalização de fonte: 28.391,99 euros.------------------------------------- 
Foi presente  requerimento da Junta de Freguesia de Argeriz, datado de 26/10/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com aquisição de 
terreno: 15.000,00 euros (Informação técnica DUA n.º 122/2018).----------------------- 
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