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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 15/02/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – Construção da 1.ª e 2.ª fases 

da beneficiação e ampliação do hospital e arranjos exteriores – comparticipação 
Deliberado por unanimidade, concordar com a informação 
técnica supra indicada e proceder em conformidade com o teor 
da mesma 

2 DIVERSOS – Aquisição de um terreno à fábrica da igreja da paróquia da Nossa Senhora 
das Neves de Veiga do Lila  

Deliberado por unanimidade, concordar com a referida 
proposta e informação técnica e transferir o valor em causa 
para a Junta de Freguesia de Veiga de Lila tendo em vista a 
celebração da respetiva escritura de compra e venda 

3 DIVERSOS - MINUTA DE ESCRITURA – Direito de superfície sobre uma parcela de 
terreno a desanexar do prédio rústico inscrito na respetiva matriz predial da antiga 
freguesia de Valpaços sob o artigo número 442.º e descrito na conservatória do registo 
predial sob o número 00732/180690, a celebrar entre o município de Valpaços e 
Sonorgas – Sociedade de Gás do Norte, S.A., pelo valor de €4.800,00/ano, com a 
atualização anual respetiva 

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

4 DIVERSOS - Contratação de empréstimo bancário de médio e longo prazo destinado 
exclusivamente à amortização antecipada do empréstimo contratualizado no âmbito 
do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) – Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto 

Deliberado por unanimidade, concordar com a informação 
técnica supra indicada e proceder em conformidade com o teor 
da mesma 

5 DIVERSOS - Pedido de autorização prévia favorável à assunção de compromissos 
plurianuais, com vista à abertura de procedimento concursal, para aquisição de energia 
elétrica 

Deliberado por unanimidade, concordou-se com a proposta 
supra indicada e proceder em conformidade com o teor da 
mesma, submetendo-a à digníssima Assembleia Municipal 

6 DIVERSOS - Alteração à estrutura orgânica flexível dos serviços municipais Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta supra 
indicada e proceder em conformidade com o teor da mesma 

7  DIVERSOS - Alteração ao Mapa de Pessoal de 2018 Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta supra 
indicada e proceder em conformidade com o teor da mesma, 
submetendo-a à digníssima Assembleia Municipal 

8 DIVERSOS - Atribuição de despesas de representação aos dirigentes municipais Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta supra 
indicada e proceder em conformidade com o teor da mesma, 
submetendo-a à digníssima Assembleia Municipal 

9 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
Foi presente requerimento do Clube de Campismo e Caravanismo de Valpaços, datado 
de 30/10/2017, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas de 
manutenção do parque de campismo no valor de 500 euros por mês - valor a atribuir: 
500,00 euros.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a atribuição dos 
referidos subsídios 
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Foi presente requerimento da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de 
Carrazedo de Montenegro, datado de 03/01/2018, solicitando a atribuição de um 
subsídio mensal consignado àquela associação, para o ano de 2018 (mês de fevereiro 
de 2018) - valor a atribuir: 2.000,00 euros.---------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de 
Valpaços, datado de 15/01/2018, solicitando a atribuição de um subsídio mensal 
consignado àquela associação, para o ano de 2018 (mês de fevereiro de 2018) - valor 
a atribuir: 4.000,00 euros.------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Banda Musical de Valpaços, datado de 16/01/2018, 
solicitando a atribuição de um apoio financeiro para fazer face às despesas desta 
entidade (mês de fevereiro de 2018) - valor a atribuir: 1.500,00 euros.------------------ 
Foi presente requerimento do grupo TT “TREPA TUDO”, datado de 13/11/2017, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com aquisição de 
ambulância para os bombeiros voluntários de Carrazedo de Montenegro - valor a 
atribuir: 1.500,00 euros.-------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Fábrica da Paróquia de S. Pedro de Veiga de Lila, datado 
de 16/06/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos 
correntes da paróquia - valor a atribuir: 900,00 euros.-------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Fábrica da Paróquia de S. Batista de Ervões, datado de 
29/01/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
a requalificação de duas divisões da residência paroquial - valor a atribuir: 2.500,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Padrela e Tazém, datado de 
20/12/2017, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
construção de muro na rua do Bormila, que se encontra em risco de derrocada - valor 
a atribuir: 17.073,95 euros (informação técnica n.º 11/2018 DOM).---------------------- 

 Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Fornos do Pinhal, datado de 
05/01/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com 
os idosos no projeto “Afetos” - valor a atribuir: 1.238,79 euros.--------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Possacos, datado de 28/01/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com a manutenção 
de bombagem de água do Rabaçal e respetivos depósitos da freguesia - valor a atribuir: 
2.250,00 euros (informação técnica n.º 12/2018 DOM).------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Ervões, datado de 22/01/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com arruamentos 
em Valongo/Rua da Capela - valor a atribuir: 6.135,28 euros (informação técnica n.º 
16/2018 DOM).------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por maioria, com um voto contra 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 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 Freguesias nem ter conhecimento 
prévio da documentação de suporte das deliberações em causa. 
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Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Ervões, datado de 22/01/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com arruamentos 
em Ervões/Rua do Passal - valor a atribuir: 10.465,33 euros (informação técnica n.º 
16/2018 DOM).------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz, 
datado de 10/01/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos 
encargos com instalação elétrica para da respetiva capela mortuária - valor a atribuir: 
3.936,00 euros (informação técnica n.º 8/2018 DOM).-------------------------------------- 
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