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 Mapa resumo das deliberações da reunião ordinária da Câmara Municipal de Valpaços de 16/04/2018 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
1 PLANEAMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DE OBRAS - Arranjo urbanístico em 

Valpaços – Bairro 1.º de Maio - Processo n.º 89/17 
Deliberado por unanimidade, concordar com a informação e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, aprovando o 
projeto de execução enunciado  

2 PLANEAMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DE OBRAS - Construção de um canil 
municipal 

Deliberado por unanimidade, concordar com a informação e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, aprovando o 
projeto 

3 DIVERSOS - Dossier de prestação de contas do período de 2017, da empresa local 
«EHATB-Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, S.A.» 

Tomado conhecimento 

4 DIVERSOS - Adjudicação da Consulta Prévia para a aquisição de serviços, 
designadamente “Prestação de Serviços de Auditoria Financeira 

Deliberado por unanimidade, concordar com a informação e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, adjudicando 
a prestação de serviços de auditoria financeira à firma RSM& 
associados, SROC, Lda, pelo valor             de 4.410,00, sem 
IVA 

5 DIVERSOS - Nomeação do auditor externo responsável pela certificação legal de contas Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, submetendo-
a à digníssima Assembleia Municipal 

6 DIVERSOS - 1º Revisão ao orçamento e plano plurianual de investimentos do ano 2018 Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, submetendo-
a à digníssima Assembleia Municipal 

7 DIVERSOS - Inventário dos bens, direitos e obrigações e relatório de gestão e contas 
do período de 2017 

Tomado conhecimento e após ter efetuado a sua apreciação, 
deliberado, por maioria, com  seis votos a favor dos membros 
afetos ao Partido Social Democrata, um voto contra do 
Vereador do Partido Socialista Prof. José Manuel Mimoso 
Cardoso, aprovados os documentos supra referidos, propondo, 
ainda, em cumprimento do determinado pelo ponto 2.7.3 do 
Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, que o resultado do 
ano de 2017 seja transferido para a conta de resultados 
transitados 

8 DIVERSOS - Segunda alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de 
Estudo 

Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma, submetendo-
a à digníssima Assembleia Municipal 
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9 DIVERSOS - Regularização extraordinária de vínculos precários no Município de 
Valpaços -  Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro 

Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta e 
proceder em conformidade com o teor da mesma 

10 DIVERSOS -Constituição de agrupamento de entidades adjudicantes  tendo em vista a 
abertura de um procedimento de formação de contrato de aquisição de energia elétrica 
para as instalações alimentadas em AT, MT, BTE, BTN e IP dos Municípios de Boticas, 
Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar e da AMAT- 
Associação de Municípios do Alto Tâmega  

Deliberado por unanimidade, concordar com a 
informação/proposta e proceder em conformidade com o teor 
da mesma 

11 DIVERSOS - Abertura de concurso público internacional para aquisição de energia 
elétrica para as instalações alimentadas em AT, MT, BTE, BTN e IP dos Municípios de 
Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar e da 
AMAT- Associação de Municípios do Alto Tâmega 

Deliberado por unanimidade, concordar com a 
informação/proposta e proceder em conformidade com o teor 
da mesma 
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