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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO - Atribuição de donativo Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação e 

aceitar o donativo atribuído pela empresa EHTB-
Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, 
EIM, S.A. 

2 DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - Aprovação de proposta 
do regulamento de venda de lotes na zona industrial de Carrazedo de Montenegro 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e proceder 
em conformidade com o teor da mesma, submetendo-a à 
digníssima Assembleia Municipal de Valpaços 

3 DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - Publicitação de 
procedimento e participação procedimental tendo em vista a alteração do regulamento 
de utilização/cedência e funcionamento do Auditório, Arte e Cultura, Luís Teixeira do 
município de Valpaços 

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

4 DIVERSOS - Ratificação do Acordo de Cooperação para a constituição da Rede 
Intermunicipal de Bibliotecas do Alto Tâmega 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o acordo de cooperação 
referido em epígrafe e proceder em conformidade com o teor 
do mesmo 

5 DIVERSOS - Reprogramação do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial do 
Alto Tâmega 

Tomado conhecimento 

6 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente ofício de “USPRIGOZUS - Clube de Todo o Terreno de Vilarandelo” datado 
de 29/05/2019, solicitando a atribuição do subsídio para fazer face aos encargos com 
a organização do Mundial de Enduro/2019: - valor a atribuir: 19.775,33 euros.--------- 
Foi presente requerimento da Banda Municipal de Valpaços datado de 10/05/2019, 
solicitando a atribuição de apoio para fazer face às despesas de funcionamento para o 
mês de junho/2019 – valor a atribuir 1.500,00 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 subsídio 
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 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.------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, atribuir os subsídios nos 
montantes supra definidos 
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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.--------------------------- 
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