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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VALPAÇOS 
 

ATA N.º 5/2021 
 

 

DELIBERAÇÕES 

 

 

3 - Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, da proposta de 

Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2022. 

APROVADA POR MAIORIA COM DOIS VOTOS CONTRA. 

 

 

4 - Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, do mapa de 

pessoal para o ano 2022. 

APROVADA POR MAIORIA COM DUAS ABSTENÇÕES. 

 

 

5 - Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para aprovação da minuta do contrato 

programa a celebrar entre o Município de Valpaços e a empresa intermunicipal – EHATB. 

APROVADA POR UNANIMIDADE. 

 

 

6 - Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para aprovação da minuta do contrato 

programa a celebrar entre a empresa intermunicipal – EHATB e os seis municípios 

acionistas – Valpaços, Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena e Vila Pouca de 

Aguiar 

APROVADA POR UNANIMIDADE. 

 

 

7 - Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, da fixação do 

percentual a aplicar no ano 2022, da taxa municipal de direitos de passagem. 
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APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

 

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

taxa de IMI e redução da taxa de IMI para o prédio destinado a habitação própria e 

permanente, em função do número de dependentes que compõem o agregado familiar do 

sujeito passivo. 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

 

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

percentagem de IRS pretendida pelo Município de Valpaços. 

APROVADA POR UNANIMIDADE. 

 

 

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

local de habitação do concelho de Valpaços. 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

 

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

autorização prévia favorável à assunção de compromissos plurianuais com vista à abertura 

de procedimentos concursais, designadamente a aprovação do financiamento municipal 

para o exercício pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, das suas competências 

enquanto Autoridade de Transportes. 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

 

12 - Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, da minuta de 

aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências na Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega. 

APROVADA POR UNANIMIDADE 
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13 - Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, da atribuição 

de despesas de representação à coordenadora municipal de proteção civil». 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

 

15 - Eleição de dois representantes das freguesias do Concelho de Valpaços, para integrar a 

comissão municipal de gestão integrada dos fogos rurais. 

Foi entregue, à mesa da Assembleia, uma lista da bancada do Partido Social Democrata, 

constituída pelo Presidente da Junta de Carrazedo de Montenegro e Curros, Senhor António de 

Jesus Costa e pela Presidente da Junta de Freguesia de Vilarandelo, Senhora Dr. Sónia Crisálida 

Alvarelhos Barreira. 

Terminado o sufrágio, por voto secreto em urna fechada, a lista foi APROVADA COM 34 

VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS NULOS E 3 VOTOS BRANCOS. 

 

 

16 - Eleição de um representante das juntas de freguesia, para integrar a comissão 

municipal de proteção civil. 

Foi entregue, à mesa da Assembleia, uma lista da bancada do Partido Social Democrata, 

constituída pelo Presidente da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins, Senhor António Manuel 

Castanheira Lopes. 

Terminado o sufrágio, por voto secreto em urna fechada, a lista foi APROVADA COM 32 

VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS NULOS E 3 VOTOS BRANCOS. 

 

17 - Eleição de quatro representantes, para integrar a comissão de proteção de crianças e 

jovens em risco, de Valpaços. 

Por lapso, este ponto não foi incluído na convocatória para a presente sessão. Dada a necessidade 

de proceder à referida eleição, foi proposta, pelo Senhor Presidente da Assembleia e inclusão 

deste ponto na ordem de trabalhos, sem que fosse apresentada qualquer objeção. 

Neste âmbito, foi entregue, à mesa da Assembleia, uma lista da bancada do Partido Social 

Democrata, constituída pela Senhora Enfermeira Dora José Terrão Barros, Senhora Professora 

Rosa Maria nascimento Fernandes, Senhora D. Rosa Inês Correia da Andrade e pelo Senhor Dr. 

Fernando Teixeira Fernandes. 

Terminado o sufrágio, por voto secreto em urna fechada, a lista foi APROVADA COM 32 

VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS NULOS E 5 VOTOS BRANCO. 
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