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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 DIVERSOS - APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA AO RECONHECIMENTO DE Sapadores 

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

2 DIVERSOS - Incumprimento contratual da firma António Gaspar – Consultores de 
Engenharia Sanitária II, Lda., no âmbito da execução do contrato de aquisição de 
serviços celebrado com o Município de Valpaços 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida 
informação e proceder em conformidade com o teor da mesma. 
Mais foi deliberado, por unanimidade, manifestar a intenção de 
proceder à resolução do contrato a titulo sancionatório de 
acordo com os fundamentos da informação supra, devendo 
para o efeito ser notificada a firma António Gaspar- Consultores 
de Engenharia Sanitária II, Lda, para no prazo de dez dias úteis, 
se pronunciar por escrito, ao abrigo do disposto nos artigos 
121º e 122º do Código do Procedimento Administrativo, 
aplicável por força do disposto no nº2 do artigo 308º do Código 
dos Contratos Públicos 

3 DIVERSOS - Alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços Municipais Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida 
proposta e proceder em conformidade com o teor da mesma, 
submetendo-a à digníssima Assembleia Municipal 

4 DIVERSOS - Aprovação do projeto de regulamento de venda de lotes na Zona 
Industrial de Carrazedo de Montenegro 

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

5 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente ofício ref.ª 01/2019 da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins, datado 
de 07/01/2019, solicitando a comparticipação para almoço de “Afetos/2018” - valor a 
atribuir: 1.507,32 euros.-------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 2018/53 da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 
26/10/2018, solicitando a comparticipação para arranjo dos caminhos agrícolas - valor 
a atribuir: 3.500,00 euros.------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 2018/41 da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 
24/08/2018, solicitando a comparticipação para a aquisição de uma roçadora - valor a 
atribuir: 500,00 euros.----------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 3/2019 da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins, datado 
de 07/01/2019, solicitando a comparticipação para o pagamento do iva relativo à 
execução de um paragem de autocarro e locais de ecoponto em Valverde - valor a 
atribuir: 265,63 euros.---------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios 
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Foi presente ofício ref.ª 58/2018 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros, datado de 17/12/2018, solicitando a comparticipação relativa às despesas do 
4.º trimestre - valor a atribuir: 8.461,65 euros.----------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Bouçoães, datado de 04/01/2019, 
solicitando a comparticipação para almoço de “Afetos/2018” - valor a atribuir: 269,10 
euros.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Santa Valha, datado de 
08/01/2019, solicitando a atribuição de verba para as festividades em Pardelinha: - 
valor a atribuir: 150,00 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 do Clube de Campismo e Caravanismo de Valpaços, datado de 
09/01/2019, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas de 
manutenção do referido parque - valor a atribuir: 500,00 euros.--------------------------- 
Foi presente requerimento da Banda Municipal de Valpaços datado de 14/01/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas de funcionamento para o 
mês de fevereiro/2019 – Valor a atribuir 1.500,00 euros.----------------------------------- 
Foi presente requerimento da APEEACV - Associação, datado de 30/01/2019, 
solicitando a comparticipação para a contratação de um técnico superior de desporto 
- valor a atribuir: 951,70 euros.------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Associação Cultural e Recreativa São Vicente de 
Barreiros datado de 05/04/2018, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às 
despesas de funcionamento da associação relativas a 2018 – Valor a atribuir 250,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Paróquia de S. Vicente de Vilarandelo datado de 
05/02/2019, solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas com a 
cobertura da capela de Nosso Senhor dos Milagres – Valor a atribuir 12.190,00 euros.- 
Foi presente requerimento da Senhora Silvina do Amparo Andrade Patatas, datado de 
25/01/2019, solicitando a atribuição de subsídio para os encargos com funeral da 
respetiva mãe – valor a atribuir: 350,00 euros.----------------------------------------------- 
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