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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 02/07/2020 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO - Minuta de adenda ao contrato de 

desenvolvimento desportivo celebrado entre o Município de Valpaços e a Casa do 
Povo de Vilarandelo-Seção de Futsal 

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta da adenda ao 
contrato e conferir poderes de outorga à Senhora Vereadora 
Teresa Tavares de Ataíde Pavão 

2 DIVERSOS - Loja de Cidadão-Serviço de Renovação cartão de cidadão-ePortugal Deliberado por unanimidade, concordar com a informação, e 
aprovar o acordo de adesão do Município de Valpaços ao 
Protocolo de Colaboração celebrado no dia 6 de fevereiro de 
2020,  entre o Instituto dos Registos e do Notariado, I.P; a 
Agência para a Modernização Administrativa, I.P; e o Instituto 
de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P, para a 
renovação do Cartão de Cidadão nos Espaços Cidadão,  a 
formalizar através do termo de adesão a que alude os nºs 1 e 
2 da clausula 11ª do supra aludido Protocolo 

3 DIVERSOS – Minuta Acordo para a constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes com vista à realização da empreitada intermunicipal “requalificação da 
praia fluvial de Miradeses/Rio Torto (praia fluvial de rio torto/PROVERE- rede praias – 
Mirandela 

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta e conferir 
poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para 
outorga do acordo de constituição de agrupamento de 
entidades adjudicantes, tendo em vista a execução da 
empreitada intermunicipal “Requalificação da Praia Fluvial de 
Miradeses/Rio Torto (Praia Fluvial de Rio Torto/PROVERE- Rede 
Praias- Mirandela” 

4 DIVERSOS – Minuta Acordo para a constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes com vista à realização da empreitada “ Valorização da Ribeira da Fraga” 

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta e conferir 
poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para 
outorga do acordo de constituição de agrupamento de 
entidades adjudicantes, tendo em vista a execução da 
empreitada “Valorização da Ribeira da Fraga” 

 


