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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 01/03/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 DIVERSOS – Processo de seleção com vista à atribuição de bolsas de estudo para o 

ano letivo de 2017-2018 
Deliberado por unanimidade, concordar com o referido relatório 
final elaborado no âmbito do processo de seleção com vista à 
atribuição de bolsas de estudo para o ano letivo de 2017/2018 
e proceder em conformidade com o teor do mesmo 

2 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.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 março 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 março de 2018) - valor a 
atribuir: 4.000,00 euros.-------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Banda Musical de Valpaços, datado de 21/02/2018, 
solicitando a atribuição de um apoio financeiro para fazer face às despesas desta 
entidade (mês de março de 2018) - valor a atribuir: 1.500,00 euros.--------------------- 
Foi presente requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Neves 
– Veiga de Lila, datado de 29/01/2018, solicitando a atribuição de uma verba para 
fazer face aos encargos com o restauro dos altares da igreja - valor a atribuir: 2.500,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento do Centro Paroquial de Vassal, datado de 6/12/2017, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos de funcionamento, 
em especial para pagamento de fornecedores e trabalhadores - valor a atribuir: 
5.000,00 euros.------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Liga dos Amigos do Hospital Distrital de Chaves, datado 
de 18/02/2018, solicitando a atribuição da comparticipação respeitante ao Município 
de Valpaços - valor a atribuir: 2.381,02 euros.------------------------------------------------ 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a atribuição dos 
referidos subsídios 

 Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Bouçoães, datado de 16/11/2017, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com a execução de 

Deliberado, por maioria, com um voto contra do Vereador do 
Partido Socialista, e seis votos a favor dos membros da Câmara 
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bermas/passeios na estrada municipal de Bouçães - valor a atribuir: 39.667,32 euros 
(informação técnica interna n.º 133/2017 DOM).--------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 42/2017 da Freguesia de Ervões, datado de 06/10/2017, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com o auto de 
medição n.º 1 relativo à execução da empreitada “Arruamentos em Ervões – Rua do 
Passal” - valor a atribuir: 6.888,52 euros (informação técnica interna n.º 120/2017 
DOM).------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 43/2017 da Freguesia de Ervões, datado de 06/10/2017, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com o auto de 
medição n.º 1 relativo à execução da empreitada “Arruamentos em Valongo – Rua da 
Capela” - valor a atribuir: 6.357,88 euros (informação técnica interna n.º 121/2017 
DOM).------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 06/2018 da Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros, 
datado de 20/02/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos 
encargos com a mediadora do Atendimento Digital do Espaço do cidadão (1.º trimestre 
de 2018) - valor a atribuir: 1.875,00 euros (informação técnica n.º 39/2018 DECD).-- 

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. 

 Foi presente requerimento da Associação Cultural de Rio Bom, datado de 06/02/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos encargos com a organização 
de encontros e palestras abertos à comunidade tendo por tema a cultura da castanha 
- valor a atribuir: 500,00 euros.------------------------------------------------------------------ 
 

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 do 
supra referido subsídio. 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 entidade. 

 Foi presente requerimento do Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de Curros, 
datado de 12/02/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face aos 
encargos a custas do processo para interpor recurso no STJ - valor a atribuir: 510,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, 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 do supra referido subsídio. 
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