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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 16/08/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 DIVERSOS -Condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção 

e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivo equipamento e 
superfícies de impacte- constituição de comissão técnica  

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

2 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e 
Curros, datado de 01/08/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face 
às despesas com a festa de Carrazedo de Montenegro em honra de Santa Bárbara e 
São Nicolau - valor a atribuir: 3500,00 euros.------------------------------------------------- 
Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Friões, datado de 25/07/2018, solicitando 
a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com as festividades de verão, 
a saber: festas de Celeirós, Friões, Quintela e Vilaranda e Ladário  - valor a atribuir: 
650,00 euros.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Sonim de Barreiros datado de 30/07/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com a festa anual 
em honra do Sr. Dos Aflitos em Barreiros - valor a atribuir: 150,00 euros.--------------- 
Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Serapicos datado de 31/07/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face a despesas com a festa em honra 
de Santa Ana em Serapicos e em honra de Santa Margarida em Corveira - valor a 
atribuir: 350,00 euros.----------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Santa Maria De Émeres datado de 
01/08/2018, solicitando a atribuição de uma verba para a festividades em honra de 
Nossa Srª dos Aflitos e Santa Barbara - valor a atribuir: 200,00 euros.------------------- 
Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Padrela e Tazém datado de 22/07/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas das festividades em 
honra de Nossa Srª.da Assunção - valor a atribuir: 150,00 euros.------------------------- 
Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de S. João de Corveira datado de 
17/07/2018, solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com as 
festividades da Junqueira, em honra de Nossa Srª.do Ó - valor a atribuir: 150,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente oficio da Fábrica da Igreja de Valpaços, solicitando a transferência de 
verba para fazer face a despesas com as festas do concelho de Valpaços de 2018.- 
valor a atribuir: 80.000,00 euros. (em conformidade com informação técnica interna 
DECD n.º 150/2018)------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios às entidades em causa 
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Foi presente oficio do Moto Clube Os Valpacenses, solicitando a atribuição de subsidio, 
para fazer face a despesas com o evento Motocross: Campeonato PentaControl.- valor 
a atribuir: 5.000,00 euros. (em conformidade com informação técnica interna DECD 
n.º 148/2018)--------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 09/08/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com os encargos 
com mediador do Atendimento digital do Espaço Cidadão em Vilarandelo meses de 
maio a julho de 2018 - valor a atribuir: 1.875,00 euros. (em conformidade com 
informação técnica interna DECD n.º 152/2018)---------------------------------------------- 
Foi presente  ofício da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 09/08/2018, 
solicitando a atribuição de uma verba para fazer face às despesas com os encargos da 
funcionária administrativa a tempo inteiro, nos meses de maio a julho de 2018 - valor 
a atribuir: 937,50 euros. (em conformidade com informação técnica interna DECD n.º 
153/2018)------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente exposição da Associação de Viticultores Transmontanos (AVITRA) , 
solicitando a atribuição de um subsidio no valor de 2000 euros que visa fazer face a 
encargos resultantes com a constituição da Associação de Lagares Rupestres (LARUP)- 
valor a atribuir- 2000 euros.---------------------------------------------------------------------- 
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