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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 DIVERSOS – Minuta de Protocolo de parceria a celebrar entre o município de Mirandela 

e o município de Valpaços para apresentação de candidatura ao aviso n.º norte-14-
2019-16-património cultural – animação, programação cultural e eventos culturais 
imaterial do programa operacional regional do norte e no âmbito do domínio 
sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, bem como os mecanismos de 
articulação e acompanhamento, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 115.º 
do regulamento específico do domínio da sustentabilidade e eficiência no uso de 
recursos (RESEUR) – “valorização do troço do caminho este de santiago em Portugal 
entre Mirandela e Valpaços 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, conferindo 
ao Senhor Presidente da Câmara Municipal poderes para a sua 
outorga 

2 DIVERSOS – Minuta de Protocolo de parceria para a operação de criação da zona 
industrial de Carrazedo de Montenegro a celebrar entre o município de Valpaços e 
ACISAT – associação empresarial do Alto Tâmega – apresentação de candidatura ao 
aviso n.º norte-53-2019-10 – “concurso para apresentação de candidaturas de áreas 
de acolhimento empresarial” 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, conferindo 
ao Senhor Presidente da Câmara Municipal poderes para a sua 
outorga 

3 DIVERSOS – Protocolo a celebrar entre a Autoridade Tributária e Aduaneira e o 
Município de Valpaços 

Deliberado por unanimidade aprovar o referido protocolo e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, conferindo 
ao Senhor Presidente da Câmara Municipal poderes para a sua 
outorga 

 


