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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES - DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - Festas do Concelho de Valpaços de 2019 
Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação e 
proceder em conformidade com o teor da mesma 

2 DIVERSOS - Minuta de contrato programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar 
com a Escolinha de Futsal " Johnson Januário" 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a enunciada minuta, 
conferindo à Senhora Vereadora Dra. Teresa Catarina Fins de 
Ataíde Pavão poderes para a respetiva outorga 

3 DIVERSOS - Minuta de contrato programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar 
com " Valpaços Futsal Clube 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a enunciada minuta, 
conferindo à Senhora Vereadora Dra. Teresa Catarina Fins de 
Ataíde Pavão poderes para a respetiva outorga 

4 DIVERSOS - Minuta de contrato programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar 
com o Grupo Desportivo de Carrazedo de Montenegro 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a enunciada minuta, 
conferindo à Senhora Vereadora Dra. Teresa Catarina Fins de 
Ataíde Pavão poderes para a respetiva outorga 

5 DIVERSOS - Minuta de contrato programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar 
com o Grupo Desportivo de Valpaços 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a enunciada minuta, 
conferindo à Senhora Vereadora Dra. Teresa Catarina Fins de 
Ataíde Pavão poderes para a respetiva outorga 

6 DIVERSOS - Minuta de contrato programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar 
com a Casa do Povo de Vilarandelo- Seção de Futsal 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a enunciada minuta, 
conferindo à Senhora Vereadora Dra. Teresa Catarina Fins de 
Ataíde Pavão poderes para a respetiva outorga 

7 PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de S. João de Corveira datado de 
07/08/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à festa de Junqueira 
– valor a atribuir 150,00 euros.------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Sonim e Barreiros datado de 
05/08/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à festa de Barreiros – 
valor a atribuir 150,00 euros.-------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 11/2019 da Junta de Freguesia de Possacos datado de 
04/06/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à limpeza do caminho 
romano “Vias Augustas” – valor a atribuir 1.000,00 euros (Informação DECD n.º 
113/2019).----------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 16/2019 da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins datado 
de 06/05/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à festa de Santa 
Rita de Cássia – valor a atribuir 150,00 euros.----------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Junta de Freguesia de Argeriz datado de 01/08/2019, 
solicitando a atribuição de comparticipação relativa à empreitada “Arranjo urbanístico 

Deliberado, por unanimidade, atribuir os subsídios às referidas 
entidades nos montantes supra definidos 
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no Largo do Rio em Midões” – valor a atribuir 15.000,00 euros (Informação DECD n.º 
130/2019).------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 18/2019 da Junta de Freguesia de Santa Maria de Émeres 
datado de 29/07/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à 
empreitada “Adaptação e ampliação do centro de Dia de Santa Maria de Émeres em 
ERPI” (auto de medição n.º 4) – valor a atribuir 20.088,22 euros (Informação DECD 
n.º 132/2019).-------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente ofício ref.ª 20/2019 da Junta de Freguesia de Santa Maria de Émeres 
datado de 7/08/2019, solicitando a concessão de verba no valor de 10.900,00, para 
efetuar pagamento do valor de aquisição do terreno para construção de uma casa 
mortuária em Santa Maria de Émeres- valor a atribuir- 10.900,00 euros----------------- 
Foi presente ofício ref.ª 14/2019 da Junta de Freguesia de Vassal  datado de 
30/07/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à manutenção e 
reparação da estação elevatória e das redes de Vassal – valor a atribuir 2.952,00 euros 
(Informação interna DOM n.º 115/2019).------------------------------------------------------ 
Foi presente ofício ref.ª 7/2019 da Junta de Rio Torto datado de 29/07/2019, 
solicitando a atribuição de comparticipação relativa à limpeza do Rio Rabaçal – valor a 
atribuir 2.706,00 euros (Informação DECD n.º 133/2019).---------------------------------- 
Foi presente requerimento do Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de 
Vilarandelo datado de 08/07/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa 
à realização do festival de folclore de Vilarandelo/2019 – valor a atribuir 1.500,00 
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente requerimento do Moto Clube “Os Valpacenses”, solicitando a atribuição 
de comparticipação relativa à realização de evento na pista do Cabeço – valor a atribuir 
5.000,00 euros (Informação DECD n.º 128/2019).------------------------------------------- 
Foi presente requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Vilarandelo datado de 
02/07/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à realização das 
festividades na freguesia – valor a atribuir 3.000,00 euros.--------------------------------- 

 Foi presente ofício ref.ª 88/2019 da Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes 
datado de 31/05/2019, solicitando a atribuição de comparticipação relativa à 
organização de concurso de vinhos – valor a atribuir 5.400,00 euros.--------------------- 
 

Antes do assunto ter sido posto à discussão e votação a 
Senhora Vereadora Dra. Teresa Catarina Fins de Ataíde Pavão 
ausentou-se da sala de reuniões. 
Deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio à referida 
entidade no montante supra definido. 
Depois do assunto ter sido discutido e votado a Senhora 
Vereadora Dra. Teresa Catarina Fins de Ataíde Pavão entrou da 
sala de reuniões e ocupou o seu lugar. 
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