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ATA N.º 6/2020 
DELIBERAÇÕES 

 

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

proposta de Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2021. 

APROVADA POR MAIORIA COM QUATRO VOTOS CONTRA. 

 

 

3 – Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, do 

mapa de pessoal para o ano 2021. 

APROVADA POR UNANIMIDADE. 

 

 

4 – Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para aprovação da minuta do 

contrato programa a celebrar entre o Município de Valpaços e a empresa 

intermunicipal «EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e 

Barroso, EIM, S.A.». 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

 

5 - Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, da 

fixação do percentual a aplicar no ano 2021, da Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem. 

APROVADA POR UNANIMIDADE. 

 

 

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

processo de transferência de competências para as autarquias locais e entidades 

intermunicipais – Descentralização administrativa – Área setorial da Educação e da 

Saúde. 

APROVADA POR UNANIMIDADE. 
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7 - Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, da 

designação do fiscal único da empresa «EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos 

do Alto Tâmega e Barroso, EIM, S.A.», para o quadriénio 2021-2024 

APROVADA POR UNANIMIDADE. 

 

 

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

pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais, com vista 

à abertura de procedimento concursal, para aquisição de energia elétrica 

APROVADA POR UNANIMIDADE. 

 

 

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

reconhecimento do interesse público municipal da utilização do solo integrado em 

área de RAN – Operação urbanística de edificação consubstanciada na construção 

de uma ERPI destinada a utentes com doenças neurodegenerativas – Alzheimer 

APROVADA POR UNANIMIDADE. 

 

 

10 - Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, da 

alteração ao regulamento do PDM de Valpaços, no âmbito do DL n.º 165/2014, de 5 

de novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho – Regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE) 

APROVADA POR UNANIMIDADE. 

 

 

11 - Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para integrar o Conselho 

Cinegético Municipal 

Eleição do Senhor Presidente da Junta de Santa Maria De Émeres, Professor António 

Augusto Batista da Silva para integrar o Concelho Cinegético Municipal com 32 

VOTOS A FAVOR E UM VOTO EM BRANCO.  


