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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 21/02/2019 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 DIVERSOS - Ratificação de escritura de compra e venda mútuo com hipoteca celebrada 

entre o Município de Valpaços e a senhora Maria Manuela Teixeira de Sousa Pires, em 
13/02/2019, relativa a prédio situado no Bairro Social 1.º de maio, em Valpaços 

Deliberado, por unanimidade, ratificar a enunciada escritura 
pública de compra e venda 

2 DIVERSOS – Minuta de contrato de desenvolvimento desportivo a celebrar com a 
Associação Cultural e Recreativa - VALPAÇOS e AVENTURA BIKE 

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

3 DIVERSOS – Minuta de 2.ª adenda de contrato programa de desenvolvimento 
desportivo celebrado com o Grupo Desportivo de Valpaços 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a enunciada minuta de 
adenda e proceder em conformidade com o teor da mesma 

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

Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida 
proposta e proceder em conformidade com o teor da mesma, 
submetendo-a à digníssima Assembleia Municipal para 
pronúncia final 

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

6 DIVERSOS - Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2019 Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida 
proposta e proceder em conformidade com o teor da mesma, 
submetendo-a à digníssima Assembleia Municipal  

7 DIVERSOS - Atribuição de despesas de representação Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida 
proposta e proceder em conformidade com o teor da mesma, 
submetendo-a à digníssima Assembleia Municipal 

8 DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – Relatórios 
anuais 

Tomado conhecimento 

9 DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO – Contratação de 
empréstimo bancário de médio e longo prazo destinado exclusivamente à realização 
de investimentos 

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

10 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente ofício ref.ª 2018/70 da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 
10/12/2018, solicitando a comparticipação para pagamento de funcionário do Espaço 
do Cidadão respetivo - valor a atribuir: 1.250,00 euros (Informação técnica DECD 
23/2019).------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 2018/71 da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 
10/12/2018, solicitando a comparticipação para pagamento de funcionário a tempo 
inteiro - valor a atribuir: 625,00 euros (Informação técnica DECD 28/2019).------------ 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios 
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Foi presente ofício ref.ª 01/2019 de “USPRIGOZUS”, datado de 14/01/2019, solicitando 
a comparticipação para a prova de campeonato do mundo de Enduro/2019 - valor a 
atribuir: 15.000,00 euros.------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Banda Municipal de Valpaços, datado de 18/01/2019, 
solicitando a comparticipação para assegurar a limpeza das instalações de forma mais 
regular - valor a atribuir: 650,00 euros.-------------------------------------------------------- 
Foi presente requerimento do Clube de Tiro, Caça e Pesca de Valpaços, datado de 
24/07/2018, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com 
a organização da I prova de pesca do rio Rabaçal - valor a atribuir: 1.000,00 euros.---
Foi presente ofício ref.ª 36/2018 da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins, datado 
de 20/09/2018, solicitando a comparticipação relativa às despesas com colocação de 
pneus em viatura de limpeza de caminhos e florestas - valor a atribuir: 118,08 euros.- 

 GAP – CHEFE DE GABINETE 
CANTARES DAS JANEIRAS------------------------------------------------------------------------ 
 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, atribuindo 
um subsídio de €250,00 a cada uma das entidades participantes      
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