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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 17/01/2019 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS - Pedido de suspensão de mandato de vereador, por parte 

do Prof. José Manuel Mimoso Cardoso 
Deliberado, por unanimidade, aceitar a suspensão do mandato 
durante o pedido proposto 

2 ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS - Substituição nos termos do n.º 6 do artigo 77.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro 

Tomado conhecimento e, tendo em conta o sentido da 
manifestação de vontade expressa por parte do Sr. Dr. António 
José Monsanto Glória, foi deliberado, por unanimidade, 
convocar o cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista 
apresentada pelo Partido Socialista, para preenchimento da 
vaga ocorrida na Câmara Municipal de Valpaços  

3 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES - Aprovação de projeto do 
regulamento de utilização/ cedência e funcionamento do Auditório, Arte e Cultura, Luís 
Teixeira do Município de Valpaços 

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

4 PLANEAMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DE OBRAS - 2ª REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR MUNICIPAL 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação e 
proceder à 2ª revisão do Plano Diretor Municipal de Valpaços a 
realizar nos termos do artigo 76.º do RJIGT 

5 DIVERSOS - Publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em vista 
a elaboração de projeto de regulamento de venda de lotes na zona industrial de 
Carrazedo de Montenegro 

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

6 DIVERSOS - Festas do concelho de Valpaços Deliberado, por unanimidade, aprovar a referida informação e 
proceder em conformidade com o teor da mesma 

7 DIVERSOS - Descentralização administrativa. Processo de transferência de 
competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e submete-la 
a próxima sessão da assembleia municipal, de natureza 
extraordinária, a convocar para o mês de janeiro de 2019, com 
vista a obter a pronúncia final do órgão deliberativo 

8 DIVERSOS - Pedido de Fundo de Maneio Deliberado, por unanimidade, aprovar a referida informação e 
aprovar a constituição do referido fundo de maneio 

9 DIVERSOS - Empréstimo-Quadro BEI Deliberado, por unanimidade concordar com a referida 
informação e proceder em conformidade com o teor da mesma, 
autorizando a submissão das suprarreferidas candidaturas aos 
empréstimos-quadro supra indicados no âmbito do BEI PT 
2020, para financiamento dos mencionados projetos, devendo 
ser elaborada proposta para a sua contratualização, caso as 
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candidaturas a formalizar venham a merecer a aprovação da 
Agência para o desenvolvimento e Coesão, I.P. 

10 DIVERSOS - Minuta do acordo de cedência de interesse público, celebrado entre o 
Município de Valpaços e a EHATB, EIM, SA, e o trabalhador Almerindo José Lopes 

Deliberado, por unanimidade, autorizar a celebração do acordo 
de cedência de interesse público, nos termos da minuta e 
conferir ao Senhor Presidente poderes para a sua outorga 

11 DIVERSOS - Minuta do acordo de cedência de interesse público, celebrado entre o 
Município de Valpaços e a EHATB, EIM, SA, e o trabalhador António Fernando 
Nascimento Cordeiro 

Deliberado, por unanimidade, autorizar a celebração do acordo 
de cedência de interesse público, nos termos da minuta e 
conferir ao Senhor Presidente poderes para a sua outorga 

12 DIVERSOS – Pedido de fundo de maneio – Departamento de Obras Municipais Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação e 
autorizar a constituição dos fundos permanentes 

13 DIVERSOS – Pedido de fundo de maneio – Departamento de Educação, Cultura e 
Desporto 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação e 
autorizar a constituição dos fundos permanentes 

14 DIVERSOS – Minuta de adenda de contrato programa de desenvolvimento desportivo, 
celebrado no dia 07 de setembro de 2018, entre o Município de Valpaços e o Valpaços 
Futsal Clube 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida adenda 

15 DIVERSOS – Minuta de adenda de contrato programa de desenvolvimento desportivo, 
celebrado no dia 22 de outubro de 2018, entre o Município de Valpaços e a Escolinha 
de futsal “Johnson Januário” 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida adenda 

16 DIVERSOS – Minuta de adenda de contrato programa de desenvolvimento desportivo, 
celebrado no dia 07 de setembro de 2018, entre o Município de Valpaços e o Grupo 
Desportivo de Valpaços 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida adenda 

17 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente carta do Clube de Campismo e Caravanismo de Valpaços, datado de 
9/01/2019, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas de 
manutenção do referido parque - valor a atribuir: 500,00 euros.--------------------------- 
Foi presente carta da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carrazedo 
de Montenegro, datado de 04/01/2019, solicitando a atribuição de subsídio mensal e 
o reforço à verba consignada para 2019, para fazer face às despesas - valor a atribuir: 
2.000,00 euros.------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª VC/2018 da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Valpaços, datado de 02/01/2019, solicitando a atribuição do subsidio 
para o ano de 2019, para fazer face ao bom funcionamento da instituição: - valor a 
atribuir: 4.000,00 euros.-------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente carta da Associação de Caçadores e Agricultores de Vassal, datado de 
04/01/2019, solicitando a atribuição de uma ajuda financeira, para fazer face às 
despesas com a realização da “Rota do Cebolo” - valor a atribuir: 400,00 euros.------- 

Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios 
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Foi presente carta da Associação Motivos e Critérios – Associação Cultural, Recreativa 
e Desportiva, datado de 20/12/2018, solicitando a atribuição de uma ajuda financeira, 
para fazer face às despesas com a realização de eventos (Natal das Crianças e Jantar 
de Natal dos trabalhadores do Município - valor a atribuir: 12,700.00 euros.------------ 
Foi presente requerimento da Banda Municipal de Valpaços datado de 12/12/2018, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas de funcionamento para o 
mês de janeiro. – Valor a atribuir 1.500,00 euros.------------------------------------------- 
Foi presente carta da Associação de Solidariedade Social S. Pedro - Sanfins datado de 
20/12/2018, solicitando a atribuição de um apoio financeiro para aquisição de um 
terreno - valor a atribuir: 5.000,00 euros.------------------------------------------------------ 
Foi presente carta da Sociedade Agrícola Encostas de Sonim LDA, solicitando a 
atribuição de um apoio para fazer face às despesas com a promoção e divulgação dos 
vinhos na feira internacional “Vinhos e Sabores de Portugal” em São Paulo e Curitiba 
no Brasil. - valor a atribuir: 1.950,00 euros.--------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento de Rui Conde, em representação da Padaria Manuel Conde 
e Filhos, Lda, com data de 26 de julho de 2018, solicitando a atribuição de apoio 
monetário pela participação na feira Nacional de Agricultura- 2 a 10 de junho de 2018- 
valor a atribuir: 1974,36 euros.------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Associação Cultural e Recreativa e Social da Freguesia 
de Bouçoães, de 4 de janeiro de 2019, solicitando a atribuição de um subsidio no valor 
de 15.190,50 euros, para prossecução de atividades de natureza social e cultural do 
plano de atividades de 2019- valor a atribuir 15.190,50 euros.----------------------------- 
Foi presente  ofício ref.ª 2/2019 da Junta de Freguesia de Lebução, Fiães e Nozelos, 
datado de 02/01/2019, solicitando a atribuição de um apoio financeiro, para 
pagamento do almoço de natal do programa Afetos ao Testamento, Salão de Festas, 
S.A.: - valor a atribuir: 606,39 euros.----------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 76/2018 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros, datado de 28/12/2018, solicitando a atribuição de um apoio financeiro, para 
pagamento do almoço de natal do programa Afetos: - valor a atribuir: 334,56 euros-- 

 Foi presente ofício ref.ª 01/2019 da Junta de Freguesia de Vassal, datado de 
15/01/2019, solicitando a comparticipação para a manutenção e reparação da Estação 
Elevatória e das Redes de Vassal-valor a atribuir: 2.952,00 euros.------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 2019/8 da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 
16/01/2019, solicitando a comparticipação para a manutenção do sistema de esgotos 
de Vilarandelo -valor a atribuir: 2.952,00 euros.---------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 01/2019 da Junta de Freguesia de Rio Torto, datado de 
15/01/2019, solicitando a comparticipação para a manutenção da estação elevatória 
de bombagem das águas residuais e ETAR  -valor a atribuir: 2.952,00 euros.----------- 

Deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação às 
referidas Juntas de Freguesia nos montantes supra 
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