
MUNICÍPIO DE VALPAÇOS                    CÂMARA MUNICIPAL 
 
Departamento de Administração Geral 
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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

DESPORTO - Incumprimento contratual da Sociedade Multinordeste em Construção e 
Engenharias S.A no âmbito da execução do contrato de empreitada “Escola Secundária 
de Valpaços (Beneficiação, Requalificação e Modernização das Instalações)” celebrado 
com o Município de Valpaços 

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

2 OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS - Resolução sanção do contrato de aquisição de 
serviços celebrado entre o Município de Valpaços e a firma António Gaspar- Consultores 
de Engenharia Sanitária II, Lda. 

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

3 FORNECIMENTO/BENS E SERVIÇOS - PROPOSTA DE PROJETO DE RELATÓRIO DE 
ANÁLISE DAS PROPOSTAS - Contratação do empréstimo bancário no montante de até 
1.522.505,69 euros pelo período de 12 anos 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a enunciada proposta de 
projeto de relatório de análise das propostas e proceder em 
conformidade com o teor da mesma. Mais deliberou, por 
unanimidade, proceder à audiência dos interessados, devendo 
a mesma revestir a forma escrita e fixando para o efeito um 
prazo de dez dias úteis 

4 DIVERSOS - Minuta de protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Valpaços e o Instituto Piaget — Cooperativa para o Desenvolvimento Humano, Integral 
e Ecológico, C. R. L. 

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

5 DIVERSOS - RATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VALPAÇOS E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VALPAÇOS, relativo 
a um prédio urbano, sito no lugar denominado por “Quinta”, em Santiago da Ribeira 
de Alhariz, que se encontra inscrito na matriz predial urbana da dita Freguesia, sob o 
artigo P955, descrito na Conservatória do Registo Predial de Valpaços sob o número 
1548, no qual foi construído o Centro de Dia de Santiago da Ribeira de Alhariz 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o enunciado contrato de 
comodato e proceder em conformidade com o teor do mesmo 
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6 DIVERSOS - PROPOSTA EHATB – ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS VIATURAS Deliberado, por unanimidade, concordar com a enunciada 
proposta manifestando interesse em adquirir as viaturas abaixo 
indicadas: Toyota Dyna- Matricula 16-NC-65 -3.0D-
4DMCD35,37- valor €9.900,00; Peugeot 308 VAN- matricula 23-
GJ-31- 1.6 HdiXA(90CV)-valor €5050,00; Peugeot 308 VAN- 
matricula 23-GJ-33- 1.6 HdiXA(90CV)-valor €5.050,00; Ravo- 
matricula 42-OD-50 – 540- valor- €25.000,00; Mitsubishi- 
matricula 32-47-Zx- K74TGJENXFL6-valor 5.000 
euros;Trator/Roçadora-matricula 37-GL.25- Mccromick- valor 
25.000 euros. Mais foi deliberado, por unanimidade, não ter 
interesse na aquisição das viaturas abaixo indicadas: 
Mitsubishi- matrícula 69-HL-73 -2,5 DI-Intense; Piaggio-marca 
65-NX-30. 

7 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente ofício ref.ª 04/2019 da Junta de Freguesia de Possacos, datado de 
18/02/2019, solicitando a comparticipação para assegurar o pagamento de auto 
relativo ao arranjo urbanístico na Rua Direita - valor a atribuir: 10.891,50 euros 
(Informação técnica DECD n.º 34/2019).—---------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 03/2019 da Junta de Freguesia de Possacos, datado de 
11/02/2019, solicitando a comparticipação para assegurar o prolongamento da rede 
de saneamento - valor a atribuir: 500,00 euros(Informação técnica DOM n.º 30/2019).- 
Foi presente ofício ref.ª 21/2018 da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins, datado 
de 05/06/2018, solicitando a comparticipação para assegurar a pavimentação em 
cubos de granito em Valverde - valor a atribuir: 8.000,00 euros(Informação técnica 
DOM n.º 42/2019).--------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 18/2018 da Junta de Freguesia de Santa Maria de Émeres, 
com data de 17/11/2018, solicitando a transferência para efetuar pagamento à firma 
Auto Viação do Tâmega, decorrente do transporte de passageiros (meses de setembro 
a dezembro de 2018) - valor a transferir: €2.120,00 (Informação técnica DECD n.º 
213/2018).------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 54/2018 da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro 
e Curros, datado de 27/11/2018, solicitando a comparticipação para assegurar a 
construção de um muro em Curros - valor a atribuir: 6.810,04 euros(Informação 
técnica DOM n.º 9/2019).------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 61/2018 da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 
31/10/2018, solicitando a comparticipação para assegurar apoio para cozinheiras - 
valor a atribuir: 1.500,00 euros(Informação técnica DECD n.º 38/2019).----------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos supra 
referidos subsídios 
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Foi presente carta do Clube de Tiro, Caça e Pesca de Valpaços, datada de 13/03/2019, 
solicitando a atribuição de subsídio para fazer face às despesas com a organização de 
prova de tiro aos pratos - valor a atribuir: 300,00 euros.------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de 
Deimãos, com data de 06/02/2019, solicitando a atribuição de subsídio para as 
despesas relativas ao plano de atividades 2019 - valor a transferir: €1.000,00.--------- 
Foi presente ofício ref.ª 40/2019 da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega – CIM 
- AT, datado de 08/03/2019, solicitando a comparticipação para assegurar verbas 
relativas ao 1.º trimestre - valor a atribuir: 25.162,28 euros.------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 2019/9 da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 
24/01/2019, solicitando a comparticipação para assegurar apoio de funcionária a 
tempo inteiro referentes aos meses de janeiro e fevereiro- valor a atribuir 625 euros.- 
Foi presente ofício ref.ª 2019/10 da Junta de Freguesia de Vilarandelo, datado de 
24/01/2019, solicitando a comparticipação para assegurar apoio de funcionário afeto 
ao Espaço de Cidadão referentes aos meses de janeiro e fevereiro- valor a atribuir 
1250 euros.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 85/2019 da Junta de Freguesia de Carrazede de Montenegro 
e Curros, datado de 21/03/2019, solicitando a atribuição de um subsidio para fazer 
face às obras efetuadas no Pavilhão Rota da Castanha e bancadas- valor a transferir- 
30.000 euros.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carrazedo 
de Montenegro datado de 18/07/2018, solicitando a atribuição de um subsídio 
destinado à compra de uma viatura de transporte de doentes não urgentes- valor a 
atribuir- 30.000 euros.----------------------------------------------------------------------------- 
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