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ATA N.º 3/2020 
 

 
DELIBERAÇÕES 

 

 

3 – Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, da 2ª Revisão 

ao Orçamento do ano 2020. 
APROVADA POR UNANIMIDADE. 

 

4 – Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, da 1ª alteração 

ao contrato-programa outorgante entre o Município de Valpaços e a EHATB-

Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, S.A., para o ano 2020 

(Minuta de contrato-programa aditamento). 
APROVADA POR UNANIMIDADE. 

 

5 - Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, do pedido de 

autorização para a assunção de encargos plurianuais, tendentes ao fornecimento de energia 

elétrica às instalações do município de Valpaços. 

APROVADA POR UNANIMIDADE. 

 

 

6 - Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, da criação do 

fundo municipal de emergência de apoio às microempresas. 

No seguimento da proposta em apreço constante da convocatória sob a designação “Proposta 

n.º 23/2020”, no seu ponto 11, apresentada pela Câmara Municipal, o Grupo Parlamentar 

do Partido Social Democrata apresentou uma proposta de alteração para que passe a constar 

o seguinte: 

“O fundo criado extinguir-se-á automaticamente quando cessarem as medidas excecionais de 

agilização e simplificação de procedimentos aprovados pelas Leis n.º 4B/2020 de 6 de Abril, n.º 
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6/ 2020 de 1 de abril e n.º 12/2020 de 7 de maio, podendo mesmo ser reforçado caso se revele 

insuficiente e serem abertas pela, Câmara Municipal, novas candidaturas dentro dos 

condicionalismos impostos”, em vez de “O fundo criando extinguir-se-á automaticamente em 30 

de Junho de 2020”. 

APROVADA POR UNANIMIDADE. 

 

 

7- Eleição de um representante das Juntas de Freguesia, para a comissão municipal de 

proteção civil de Valpaços, nos termos da Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto. 

Eleito o Senhor Presidente da Junta de Valpaços e Sanfins, Senhor António Castanheira 

Lopes com 39 votos favoráveis e dois votos em branco.  

 

 

8 - Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, do Plano 

Municipal de Emergência de Proteção Civil de Valpaços 

APROVADA POR UNANIMIDADE. 

 

 


