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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VALPAÇOS 
 

ATA N.º 2/2021 
 

 

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, no auditório Arte e Cultura Luís 

Teixeira, reuniu em Sessão Ordinária, a Assembleia Municipal de Valpaços.  

 

 

ORDEM DE TRABALHOS: 

 

1) Informação do Presidente da Câmara; 

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

nomeação do auditor externo responsável pela certificação legal de contas do 

Município de Valpaços; 

3) Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, da criação 

da 2ª edição do fundo municipal de emergência de apoio às microempresas; 

 

 

Composição da Mesa 

Presidente: Sr. António Sernache de Sousa; 

Primeiro Secretário: Prof.ª Maria Odete do Canto Cunha Gonçalves;  

Segundo Secretário: Sr. António Queiroz Simões. 

 

 

Pediu a substituição à presente Assembleia a senhora deputada Catarina Carvalho Costa, tendo 

sido convocado para a sua substituição o senhor Elias Ferreira Pereira. 
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu início à sessão pelas catorze horas e trinta 

minutos. Procedeu-se à chamada dos Senhores Membros da Assembleia Municipal, verificando-

se a presença de 46 (quarenta e seis) e a ausência de 5 (cinco), a saber: 

 

Alípio José dos Santos Barreira; 

Maria Julieta Teixeira Lino; 

Elias Ferreira Pereira; 

Fernando Teixeira Fernandes; 

Hernâni Teixeira de Sousa. 

 

De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia pôs à discussão a ata relativa à sessão ordinária 

da Assembleia Municipal, realizada no dia dezanove de fevereiro do ano de dois mil e vinte e 

um, enviada a todos os membros e abriu as inscrições para os Deputados interessados se 

poderem pronunciar sobre a mesma. 

 

Por não haver inscrições, foi posta à votação, tendo a mesma sido APROVADA POR 

MAIORIA COM UMA ABSTENÇÃO. 

 

 

Correspondência recebida 

 

Solicitaram a relevação da falta à sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada no dia 

dezanove de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, os seguintes Deputados Municipais:  

- Francisco Manuel Moreiras Machado; 

- Saúl António Teixeira Pessoa; 

- António José Castro Guimarães Morais. 

 

Solicitaram a relevação da falta à sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada no dia 

vinte e oito de dezembro do ano de dois mil e vinte, os seguintes Deputados Municipais: 

- António José Castro Guimarães Morais. 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 

Pelo Senhor Presidente da Assembleia foram abertas as inscrições para intervenção dos 

Deputados interessados que, pela ordem de inscrição, usaram da palavra os seguintes: 

 

Intervenção do Deputado Municipal, Senhor Fernando Pessoa. 

O Senhor Deputado Fernando Pessoa, começou por cumprimentar o Senhor Presidente da Mesa 

da Assembleia Municipal, restantes membros da Mesa, o Senhor Presidente da Câmara, os 

Senhores Vereadores, os Senhores Presidentes de Junta e os Senhores Deputados Municipais e 

demais presentes. 

Em seguida, congratulou-se pela situação epidemiológica do Concelho, que parece agora 

controlada, sendo sempre necessário que se cumpram todas as recomendações da DGS. 

Por último, mostrou grande preocupação pela forma como a distribuição dos fundos da chamada 

“bazuca europeia” possa ser feita, possivelmente não contemplando o Concelho de Valpaços. 

 

Intervenção da Deputada Municipal, Senhora Enfermeira Paula Xavier. 

A Senhora Deputada, começou por cumprimentar o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, restantes membros da Mesa, o Senhor Presidente da Câmara, os Senhores 

Vereadores, os Senhores Presidentes de Junta e os Senhores Deputados Municipais e demais 

presentes. 

Em seguida, deu nota da abertura do centro de vacinação covid, situado no pavilhão multiusos 

em alternativa ao Centro de Saúde de Valpaços que não reúne condições logísticas para uma 

operação de tamanha complexidade. A Senhora Deputada, agradeceu a colaboração dos médicos, 

enfermeiros, colaboradores do município, D.ª Rosa, D.ª Mónica, Dª Paula, D.ª Lurdes, D.ª 

Anabela e D.ª Susana, que muito têm contribuído para que este processo esteja a decorrer dentro 

da normalidade, respeitando as regras de higiene e segurança. Ainda, uma palavra de 

agradecimento ao Município de Valpaços, aos senhores presidentes de junta, aos bombeiros e à 

GNR. 

Relativamente à saúde materna e saúde reprodutiva, a Senhora Deputada, informou que o Centro 

de Saúde de Valpaços acompanha atualmente quarenta e duas grávidas e segue ao domicílio 16 

recém-nascidos. Destacou, também, a preparação para o parto via online, duas vezes por semana, 

a todas as grávidas inscritas no Centro de Saúde de Valpaços. 

Por último, apelou à vacinação de toda a população, destacando a segurança e eficácia das 

vacinas aprovadas pelas entidades competentes. 
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Intervenção do Deputado Municipal, Senhor Vítor Nogaró. 

O Senhor Deputado Vítor Nogaró, começou por cumprimentar o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, restantes membros da Mesa, o Senhor Presidente da Câmara, os Senhores 

Vereadores, os Senhores Presidentes de Junta e os Senhores Deputados Municipais e demais 

presentes. 

Em seguida, deixou uma palavra de apreço dirigida ao Município de Valpaços pela forma como 

divulgou e publicitou a Feira do Folar através dos mais diversos e abrangentes meios, 

nomeadamente plataformas digitais e canais televisivos. Confidenciou que adquiriu folares 

através da plataforma digital criada para o efeito, classificando o serviço como “excelente”. 

Por último, ainda relativamente à Feira do Folar, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara que 

fizesse um balanço do evento, que como todos sabem se realizou de forma virtual devido à 

pandemia. 

  

Intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Vilarandelo, Senhor Eng.º Luís Pessoa. 

O Senhor Presidente da Junta, começou por cumprimentar o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, restantes membros da Mesa, o Senhor Presidente da Câmara, os Senhores 

Vereadores, os Senhores Presidentes de Junta e os Senhores Deputados Municipais e demais 

presentes.   

Em seguida, agradeceu ao Senhor Presidente da Câmara e à Senhora Vereadora do Pelouro da 

Educação Cultura e Desporto, pela ajuda no transporte e deslocação de idosos, sem retaguarda 

familiar, para o centro de vacinação covid. 

 

Intervenção da Deputada Municipal, Senhora Dra. Ema Gonçalo. 

A Senhora Deputada, começou por cumprimentar o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, restantes membros da Mesa, o Senhor Presidente da Câmara, os Senhores 

Vereadores, os Senhores Presidentes de Junta e os Senhores Deputados Municipais e demais 

presentes. 

Em seguida, felicitou o Senhor Presidente da Câmara pelo trabalho do executivo municipal na 

organização da Feira do Folar em modo virtual. Deixou, ainda, uma palavra de conforto a todos 

aqueles que, de forma direta ou indireta, tem sofrido perdas de rendimentos nestas duas últimas 

edições da Feira do Folar devido aos constrangimentos provocados pela pandemia. 

Alertou para o facto de estarem a ser vacinadas pessoas, no Concelho de Valpaços, sem 

pertencerem a nenhum grupo prioritário, apenas porque são amigos ou familiares de alguém. 

Esclareceu que fez uma exposição às autoridades competentes a denunciar a irregularidade 

ocorrida no processo de vacinação no Concelho, porque não é aceitável que pessoas pertencentes 
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a grupos de risco sejam preteridas em relação a pessoas que não suportam nenhum critério válido 

para o efeito. Espera que este assunto esteja debelado. 

Felicitou o Senhor Presidente da Câmara, assim como a maioria dos autarcas deste país, pela 

ajuda prestada no processo de vacinação covid, nomeadamente pela cedência de instalações para 

o centro de vacinação. 

 

Intervenção da Deputada Municipal, Senhora Enfermeira Paula Xavier, para um 

esclarecimento. 

A Senhora Deputada esclareceu que, na sua intervenção, apresentou dados objetivos dos quais 

tem conhecimento. Assegurou que o facto de que a Senhora Dra. Ema Gonçalo aqui relatou terá 

ocorrido num dia em que não estava ao serviço, por via disso, não tem conhecimento da 

ocorrência de eventuais irregularidades. Reconheceu alguns problemas nas listas que derivam da 

complexidade e envergadura de todo o processo. 

 

Intervenção da Deputada Municipal, Senhora Dra. Ema Gonçalo, para um esclarecimento. 

A Senhora Deputada, esclareceu que só abordou este assunto porque a Senhora Enfermeira Paula 

Xavier, na sua primeira intervenção, afirmou que estava tudo a correr muito bem e sabemos que 

não é assim, existem problemas de vária ordem em Valpaços e em muitos outros sítios. Mais, 

enalteceu o trabalho de muitas juntas de freguesia que andam de porta em porta a contactar as 

pessoas porque as listam estão desatualizadas. 

Esclareceu, ainda, que a exposição que apresentou foi apenas com intuito pedagógico, para que a 

situação se resolva, nuca procurando penalizar ninguém. 

 

Intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Vilarandelo, Senhor Eng.º Luís Pessoa, 

para um esclarecimento. 

O Senhor Presidente da Junta, deixou uma palavra de apreço aos enfermeiros, e a todo o pessoal 

do Centro de Saúde de Valpaços, pelo trabalho realizado no processo de vacinação num contexto 

de grande complexidade. 

 

Intervenção do Deputado Municipal, Senhor Manuel Machado. 

O Senhor Deputado, começou por cumprimentar o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, restantes membros da Mesa, o Senhor Presidente da Câmara, os Senhores 

Vereadores, os Senhores Presidentes de Junta e os Senhores Deputados Municipais e demais 

presentes. 
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Em seguida, o Senhor Deputado, considerou que o processo de vacinação está a correr bem, 

exemplificando com o seu caso particular. Considerou, ainda, que o centro de vacinação de 

Valpaços tem ótimas condições, elogiando o trabalho dos profissionais de saúde e do pessoal 

afeto à autarquia. 

Apesar dos constrangimentos conhecidos, considerou a Feira do Folar um êxito de vendas, 

felicitando o executivo municipal pela organização do evento. 

 

 Intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins, Senhor António 

Castanheira. 

O Senhor Presidente da Junta, começou por cumprimentar o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, restantes membros da Mesa, o Senhor Presidente da Câmara, os Senhores 

Vereadores, os Senhores Presidentes de Junta e os Senhores Deputados Municipais e demais 

presentes.   

Em seguida, felicitou o Senhor Presidente da Câmara pela intervenção na Travessa do Pombal, 

uma obra pequena, mas muito importante para quem aí reside. 

Por último, solicitou ao Senhor Presidente Câmara que esclareça o ponto da situação do projeto 

para a envolvente ao Santuário de Nossa Senhora da Saúde. 

 

 

Posteriormente, o Senhor Presidente da Assembleia concedeu a palavra, para responder, ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Dr. Amílcar Rodrigues Alves Castro 

de Almeida. 

 

O Senhor Presidente Câmara, começou por cumprimentar o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, Senhores Secretários, os Senhores Vereadores, os Senhores Presidentes 

de Junta, os Senhores Deputados Municipais, e todos os presentes. 

 

Resposta ao Deputado Municipal, Senhor Fernando Pessoa. 

O Senhor Presidente da Câmara manifestou o seu agrado em liderar um Município que é um 

exemplo ao nível de infraestruturas básicas, desde o saneamento, abastecimento de água, 

acessibilidades e mais recentemente as redes de gás e fibra óptica. 

Lamentou a perda de um companheiro de partido, o autarca de Viseu, o Senhor Dr. Almeida 

Henriques, vítima de Covid-19. Apelou, mais uma vez, para o cumprimento das regras sanitárias 

e de segurança para prevenir a propagação desta doença que não escolhe idades nem estrato 

social. 
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Relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência, o Senhor Presidente da Câmara, 

esclareceu que foi reivindicação do Município de Valpaços, do Município de Chaves e do 

Município de Montalegre, uma auto-estrada que ligasse os três Concelho. Mais uma vez esta 

pretensão não foi atendida, tendo o governo disponibilizado para o Alto Tâmega uma verba de 

“zero euros” de um montante global de quinze mil milhões de euros. 

 

Resposta à Deputada Municipal, Senhora Enfermeira Paula Xavier. 

O Senhor Presidente da Câmara considerou que o programa de vacinação no Concelho decorre a 

bom ritmo. Esclareceu que cedeu de bom grado o pavilhão multiusos para instalação do centro 

de vacinação, adaptando-o para o efeito. Destacou a cedência de recursos humanos e de meios de 

transporte assim como a ajuda no contacto daquelas pessoas que o Centro de Saúde, por diversas 

circunstâncias, não consegue contactar. 

 

Resposta ao Deputado Municipal, Senhor Vítor Nogaró. 

O Senhor Presidente da Câmara, lembrou que em 2020, por imperativos sanitários, a Feira do 

Folar fora cancelada a poucos dias do seu início, sem tempo para organizar qualquer evento 

alternativo. Em 2021, sabendo com a devida antecedência que a Feira do Folar não se poderia 

realizar nos moldes tradicionais, era fundamental criar as condições alternativas para realizar 

condignamente um evento de referência que foi construído ao longo dos anos com muito 

trabalho e sacrifício. O executivo municipal deitou mãos à obra criando uma plataforma digital 

para venda online. Contactou os produtores do Concelho e publicitou, de forma massiva, o 

evento nos mais variados meios de comunicação com custos na ordem dos 27.000,00€. Desta 

forma, conseguiu-se realizar, com êxito, um certame que tem a duração de três dias em formato 

tradicional, para se realizar, agora, ao longo de mais dias possibilitando a exploração destes 

canais de venda para os produtores escoarem os seus produtos ao longo de todo ano. 

  

Resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Vilarandelo, Senhor Eng.º Luís Pessoa 

O Senhor Presidente da Câmara reiterou a disponibilidade da Câmara Municipal em transportar 

para o centro de vacinação todos aqueles que não têm meios próprios para o fazer. 

 

Resposta à Deputada Municipal, Senhora Dra. Ema Gonçalo. 

O Senhor Presidente da Câmara afirmou, de fonte segura, que o processo de vacinação no 

Concelho está a correr bem, aproveitando para felicitar todas as pessoas envolvidas no processo. 

Neste processo de vacinação, deu nota que o município, como vem sendo hábito, foi obrigado a 

assumir responsabilidades que competem ao poder central. 
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O Senhor Presidente da Câmara, regista a atitude da Senhora Dra. Ema Gonçalo que denunciou 

casos de vacinação indevida no Concelho. Pena foi, que, depois de saber que esses casos 

envolviam alguns seus camaradas de partido e um familiar seu, acabou por endereçar nova carta 

a desdizer a primeira. Atitude que o Senhor Presidente da Câmara reprovou pela falta de 

coragem. 

 

Resposta ao Deputado Municipal, Senhor Manuel Machado. 

O Senhor Presidente da Câmara lembrou a pressão e o stress a que os profissionais de saúde têm 

sido sujeitos neste último ano, esperando que finalmente se valorizem estes profissionais que 

tanta falta fazem e que são muitas vezes desprezados pelos governos. Mais, temos hoje em 

Portugal uma autêntica ditadura “rosa”, incapaz de denunciar a maior vaga de emigração de 

enfermeiros nunca antes vista. Recorde-se que o antigo primeiro-ministro, Dr. Passos Coelho, foi 

acusado e crucificado pela comunicação social pela emigração de enfermeiros durante a sua 

legislatura. 

 

Resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins, Senhor António 

Castanheira. 

O Senhor Presidente da Câmara considerou que a Travessa do Pombal já justificava uma 

intervenção de forma a dignificar aquele local. 

Relativamente à requalificação da envolvente ao Santuário de Nossa Senhora da Saúde, o Senhor 

Presidente da Câmara, esclareceu que quer dar ao espaço a dignidade que merece. Anunciou que 

pretende pôr a obra a concurso ainda este ano com um custo estimado de 1.400.000,00€. 

 

 

Intervenção da Deputada Municipal, Senhora Dra. Ema Gonçalo, para um esclarecimento. 

A Senhora Deputada rejeita a acusação da suposta ditadura “rosa”, assegurando que parece viver 

numa ditadura “laranja”, já que o Senhor Presidente da Câmara teve acesso indevido às suas 

cartas a denunciar as ditas irregularidades no processo de vacinação. 

Esclareceu que a única pessoa da sua família que foi vacinada nesse contexto foi a sua cunhada 

que é doente oncológica. Mais, conforme existiram pessoas do PS a ser vacinadas também as 

houve do PSD. Considera, ainda, que como funcionária pública é seu dever denunciar 

irregularidades e ilegalidades. 

A Senhora Deputada, referiu que o senhor Presidente da Câmara faltou à verdade relativamente 

ao conteúdo das suas cartas e disponibilizou-se para torná-las públicas, assim como a resposta, 

como prova da sua palavra. Reforçou, ainda, que a segunda carta surge na resposta a uma 
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solicitação do ACES não contendo novos factos apenas a confirmação de dois parágrafos da 

primeira missiva. 

 

Intervenção do Deputado Municipal, Senhor Fernando Pessoa, para um esclarecimento. 

O Senhor Deputado esclareceu que considera o Concelho de Valpaços um exemplo em termos 

de infraestruturas básicas. 

Apelou ao boicote das eleições legislativas, por considerar que a região tem sido constantemente 

esquecida pelo poder central. Apontou responsabilidades ao PS que tem governado o país nos 

últimos anos. 

Continuou insistindo na necessidade de um acesso rodoviária à auto-estrada A4, via Padrela/Vila 

Pouca de Aguiar. 

Relativamente ao plano de vacinação, disse que seria incapaz de passar à frente de alguém. 

Enalteceu o sucesso da Feira do Folar, sugerindo que seja alargada para quatro ou cinco dias. 

 

Intervenção do Presidente da Câmara Municipal, Senhor Dr. Amílcar Almeida, para um 

esclarecimento. 

O Senhor Presidente da Câmara, em resposta ao Senhor Deputado Fernando Pessoa, esclareceu 

que em sede do Programa Portugal 2030, foi solicitado aos autarcas do Alto Tâmega que 

elencassem as suas principais necessidades no que concerne a acessibilidades. Ora, neste 

contexto, o Município de Valpaços fez chegar a necessidade de um novo traçado que ligasse o 

Concelho à auto-estrada A7, via Vila Pouca de Aguiar, ainda um novo trajeto que ligasse 

Valpaços a São Lourenço que permita posteriormente a ligação a Vila Verde da Raia. Por último, 

a já mencionada via rápida Valpaços/Montalegre. 

   

    

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 - Informação do Presidente da Câmara. 

Considerando que a alínea c) do n.º 2 do artigo 25º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro estabelece que a Assembleia Municipal aprecia em cada uma das suas sessões 

ordinárias, uma informação escrita do presidente da Câmara Municipal acerca da situação 

financeira do município; 

Considerando que o n.º 4 do artigo 35º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro refere 

que a informação do presidente da Câmara deve fazer referência ao saldo e ao estado das dívidas 
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a fornecedores, às reclamações, recursos hierárquicos e processos judiciais pendentes, com 

indicação da respetiva fase e estado. 

Levo ao seu conhecimento uma síntese da situação financeira do município de Valpaços, 

reportada a 31 de março de 2021.  

1 – Disponibilidades 

O saldo das disponibilidades em 31 de março de 2021 era de 6.181.875,26 euros, dos quais 

9.464,22 euros encontravam-se nas caixas das tesourarias (tesouraria principal e serviço de 

águas) e 6.172.411,04 euros em contas bancárias tituladas em nome do município. 

Do total das disponibilidades existentes em bancos, 972.699,51 euros, dizem respeito a garantias 

e cauções prestadas no âmbito da execução de fornecimentos e obras públicas. 

2 – Responsabilidades perante terceiros 

No final do mês de março a divida a fornecedores era de 79.080,13 euros, dos quais 74.461,28 

euros a fornecedores de conta corrente e 4.618,85 euros a fornecedores de investimento. De 

realçar que esta divida de conta corrente a fornecedores se fica a dever às faturas da EDP que 

passaram a ser eletrónicas e os serviços de contabilidade têm estado a fazer as parametrizações e 

configurações necessárias nas aplicações informáticas, por forma a que corretamente possam 

integrar os ficheiros que a EDP passou a enviar de forma eletrónica. Faturas em papel deixaram 

de nos ser enviadas. O que me transmitiu o Diretor de Departamento de Finanças é que esse 

assunto está praticamente resolvido e solucionado. 

Ao nível dos empréstimos, a divida era de 3.114.410,51 euros, a título de empréstimos de M/L 

prazo, o que já inclui o empréstimo no âmbito do PAEL, cujo capital em dívida à data era de 

1.148.107,16 euros.  

No âmbito da aquisição de uma máquina retroescavadora através de um contrato de locação 

financeira, a dívida à Caixa Leasing e Factoring era no final do mês de março de 33.920,61 

euros. 

O prazo médio de pagamento no final do 4º trimestre de 2020 era de 3 dias, não estando ainda 

disponível o prazo médio de pagamento do 1º trimestre de 2021. 

3 – Execução orçamental da receita e da despesa 

Ao nível da execução orçamental da receita e da despesa, o orçamento inicial do município para 

o ano 2021, prevê um total de receitas e despesas de cerca de 19 milhões de euros. 

Em março, a receita cobrada bruta fixou-se nos 4.302.787,21 euros, correspondendo a uma taxa 

de execução de 17,9%.  

O total das receitas correntes brutas cobradas fixou-se em 3.481.279,20 euros (taxa de execução 

de 22,1%) e a receita de capital em 821.508,01 euros (taxa de execução de 19,0%). 
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Ao nível das despesas, foram pagos 2.460.541,74 euros (taxa de execução de 18,47%) de 

despesas correntes e 661.848,46 euros (taxa de execução de 6,13%) de despesas de capital, 

perfazendo um total de despesas pagas de 3.122.390,20 euros, correspondendo a uma taxa de 

execução de 12,95%. 

Os compromissos assumidos até ao final do mês de março para a gerência de 2021, importam em 

13.472.715,90 euros, dos quais foram pagos 3.122.390,20 euros, estando assim por pagar 

10.350.325,70 euros.  

No tocante à execução do Plano Plurianual de Investimentos, o total dos compromissos 

assumidos em março importam em 3.256.384,34 euros, tendo sido pagos a importância de 

428.395,87 euros, estando assim por pagar 2.827.988,47 euros. 

O saldo para novos cabimentos, era no final de março de 4.155.011,46 euros, estando assim o 

PPI cabimentado em 44% da sua dotação disponível. 

A execução financeira do PPI no final do mês de março era de 4,42 %. 

4 – Processos judiciais em curso 

Ao nível dos processos judiciais que contra o município incorrem, para além dos processos 

movidos pela Águas de Trás-os-Montes (cerca de 2,9 milhões de euros) nos quais são 

reclamados consumos mínimos e respetivos juros, nos demais, há dois onde ainda não foi 

proferida decisão, são eles: 

ANO PROCESSO 
VALOR EM 
DISCUSSÃO 

DECISÃO 
OBS 

JUDICIAL 

2014 309/14.6BEMDL 275.000,00 Não 

Manuel Carlos Bruno - Acidente no 
âmbito do evento «VIII passeio de 
cicloturismo rota do folar» 
realizado em 28/03/2010 

     

2018 178/18.7BEMDL-B 0,00 Não Antiga escola do Pereiro – Direito 
de propriedade 

     

 ESTIMATIVA DO 
GASTO  275.000,00   

 

5 – Apoios às juntas de freguesia 

Até ao final do mês de março, a câmara municipal deliberou apoios monetários no âmbito do 

regulamento de apoio às juntas de freguesia, dentro das possibilidades das finanças autarcas, no 

montante de 84.181,36 euros. 

6 – Obras em execução 

Trazemos em execução empreitadas adjudicadas no montante de 5.645.983,01 euros. Temos 

apenas uma empreitada que vem do ano 2019, «Percursos do Rabaçal», adjudicada ao 

empreiteiro «Baltazar &F.os, Lda.», pelo montante de 721.078,35 euros, faltando executar 

55.966,82 euros para a conclusão definitiva da obra, que se estima para finais de abril. 
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Trazemos atualmente em concurso empreitadas cuja estimativa orçamental é de 3.013.790,50 

euros. 

Das obras adjudicadas em 2020/2021, falta executar 2.452.980,28 euros. 

Esta pandemia, para além de condicionar a mobilidade de trabalhadores, tem-se vindo a notar a 

falta de matérias-primas, nomeadamente cubos de granito essenciais aos calcetamentos. 

Os betuminosos, é agora a altura de os executar, atendendo às condições climatéricas propícias 

que agora se começam a sentir. 

 
Nome da Obra Org 

Cabimento Compromisso Firma Adjudicatária Trabalho Trabalho a  
N.º Data Valor N.º Data Valor  executado Executar  

Percursos do Rio Rabaçal DUA 2540 08/07/2019 721 078,35 4101 04/11/2019 721 078,35 Baltazar & Filhos, Lda. 665.111,53 55.966,82  

Construção de uma capela mortuária em 
Carrazedo de Montenegro 

DUA 1268 03/04/2020 180 116,89 1615 14/05/2020 180116,89 José António Parente, Lda. 28 325,69 151 791,20  

Remodelação do Pavilhão da Escola 
Professor Ribeirinha Machado 

DECD 1508 06/05/2020 178 313,20 2241 06/07/2020 178313,2 ProtonCuarzos, Lda. 44 504,10 133 809,10  

Remodelação do pavilhão da EB 2/3 José 
dos Anjos DECD 1481 05/05/2020 92 729,49 2270 14/07/2020 92 729,49 Domo FunGrass Portugal 45 587,64 47 141,85  

Remodelação do pavilhão da escola EB 2/3 
Júlio do Carvalhal 

DECD 1532 08/05/2020 293 043,78 2258 07/07/2020 293 043,78 Cervimat-Engenharia e 
Construção, Lda. 

206 984,47 86 059,31  

Construção de percurso ciclável e pedonal 
na cidade de Valpaços - Colmatação 

DOM 1685 27/05/2020 638 534,70 2390 21/07/2020 638 534,70 
Custódio Pereira Areias 
Tender 

108 417,27 530 117,43  

Abastecimento de água no Crasto DOM 1830 15/06/2020 61 825,60 2365 17/07/2020 61 825,60 Asterisco Versátil, Lda. 48 219,00 13 606,60  

Saneamento em Vale de Espinho DOM 1988 30/06/2020 197 160,00 2443 30/07/2020 197 160,00 
Escavações e 
Terraplanagens do Barroso, 
Lda. 

51 039,05 146 120,95  

Centro Municipal de Proteção Civil de 
Valpaços 

DECD 3193 26/11/2020 299 946,00 487 29/01/2021 299 946,00 Engivalmendes 8 742,31 291 203,69  

Arruamentos nos Possacos DOM 2180 16/07/2020 32 505,96 2642 26/08/2020 32 505,96 
Conceição Cardoso & Filhos 
- Construção Civil e Obras 
Públicas, Lda. 

23 665,56 8 840,40  

Arruamentos na freguesia de Bouçoães DOM 2465 25/08/2020 32 842,51 2911 24/09/2020 32 842,51 
Gaspar Rodrigues-
Construção Civil e Obras 
Públicas, Lda. 

0,00 32 842,51  

Ribeira da Fraga (Valorização da ribeira da 
Fraga) 

DUA 2273 28/07/200 47 444,29 3330 05/11/2020 47 444,29 Carmo-Estruturas em 
Madeira, S.A. 

1 979,41 45 464,88  

Arruamentos na freguesia de Padrela e 
Tazém DOM 2360 11/08/2020 20 903,20 2811 11/09/2020 20 903,20 Conceição Cardoso & Filhos 0,00 20 903,20  

Arruamentos em Zebras DOM 2464 25/08/2020 29 654,56 2910 24/09/2020 29 654,56 
Gaspar Rodrigues-
Construção Civil e Obras 
Públicas 

0,00 29 654,56  

Arruamentos na freguesia de S. João - 
Sobrado DOM 2510 01/09/2020 25 016,00 3015 01/10/2020 25 016,00 Betufam, Lda. 0,00 25 016,00  

Arruamentos em Ervões DOM 2608 08/09/2020 66 927,87 3116 12/10/2020 66 927,87 
Conceição Cardoso & Filhos 
- Construção Civil e Obras 
Públicos, Lda. 

0,00 66 927,87  

Percursos do Rio Rabaçal - Trabalhos 
complementares DUA 1042 17/03/2021 18 317,86 1023 17/03/2021 18 317,86 Baltazar & Filhos 0,00 18 317,86  

Saneamento em Sá DOM 2617 10/09/2020 87 950,32 3157 15/10/2020 87 950,32 
Conceição Cardoso & 
Filhos, Lda. 15 021,05 72 929,27  
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Construção da capela mortuária de 
Carrazedo - Trabalhos complementares DUA 2686 17/09/2020 13 281,40 1615 26/11/2020 13 281,40 José António Parente, Lda. 11 052,62 2 228,78  

Impermeabilização da cobertura do 
Pavilhão Desportivo de Valpaços 

DECD 2779 30/09/2020 72 292,00 3222 21/10/2020 72 292,00 Flavirebocos 0,00 72 292,00  

Remodelação do pavilhão da escola prof.º 
Ribeirinha Machado - Remoção do amianto DECD 2958 29/10/2020 200 252,51 567 05/02/2021 200 252,51 

Nortejuvil-Sociedade de 
Construções, Lda. 0,00 200 252,51  

Arruamentos em Vassal DOM 2963 29/10/2020 88 929,23 3520 02/12/2020 88 929,23 Asterisco Versátil 7 187,66 81 741,57  

Abastecimento de água a Paranhos DOM 158 12/01/2021 66 910,25 659 16/02/2021 66 910,25 Baltazar & Filhos, Lda. 0,00 66 910,25  

Arruamentos em Tinhela DOM 404 19/01/2021 53 788,64 699 17/02/2021 53 788,64 Conceição Cardoso & Filhos 0,00 53 788,64  

Arruamentos em Zebras DOM 338 15/01/2021 12 364,90 718 18/02/2021 12 364,90 
Gaspar Rodrigues, 
Construção Civil e Obras 
Públicas 

0,00 12 364,90  

Aquisição de uma viatura ligeira de 
passageiros DFP 357 15/01/2021 14 643,35 656 12/02/2021 14 643,35 

Sociedade Comercial de 
Automóveis Reno, S.A. 0,00 14 643,35  

Abastecimento de água a Deimãos DOM 351 15/01/2021 26 300,00 666 16/02/2021 26 300,00 Empresa de Transportes, 
Tâmega Trans, Lda. 

0,00 26 300,00  

Arruamentos em Valpaços - Rua da Crasta DOM 367 18/01/2020 9 377,82 703 18/02/2021 9 377,82 Asterisco Versátil 0,00 9 377,82  

Arruamentos em Valpaços - Pavimentação 
de arruamentos no Alto do Gaspar 

DOM 394 19/01/2021 22 098,35 713 18/02/2021 22 098,35 Conceição Cardoso & Filhos 0,00 22 098,35  

Cemitério de Fornos do Pinhal DOM 397 19/01/2021 14 982,04 726 19/02/2021 14 982,04 Baltazar & Filhos 0,00 14 982,04  

Arruamentos em Seixedo DOM 406 19/01/2021 22 461,40 716 18/02/2021 22 461,40 Conceição Cardoso & Filhos 0,00 22 461,40  

Arruamentos em Frutuoso DOM 402 19/01/2021 19 976,76 714 18/02/2021 19 976,76 Conceição Cardoso & Filhos 0,00 19 976,76  

Construção de depósito de água e redes de 
conduta em Chamoinha DOM 432 21/01/2021 89 600,00 797 25/02/2021 89 600,00 

Empresa de Transportes, 
Tâmega Trans, Lda. 0,00 89 600,00  

Construção de alpendre e Wc´s junto à 
capela em Póvoa de Lila 

DUA 486 25/01/2021 30 615,98 1080 24/03/2021 30 615,98 Humberto Mateus Ferreira 0,00 30 615,98  

Arruamentos em Valpaços - Rua da 
Carrapata 

DOM 521 28/01/2021 4 877,06 799 25/02/2021 4 877,06 Baltazar & Filhos, Lda. 0,00 4 877,06  

Arruamentos em Valpaços - Construção de 
coletor de águas pluviais no Bairro da Casa 
Branca 

DOM 504 28/01/2021 6 906,96 796 25/02/2021 6 906,96 Baltazar & Filhos, Lda. 0,00 6 906,96  

Construção de percurso ciclável e pedonal 
na cidade de Valpaços - Colmatação - 
Trabalhos complementares 

DOM 3390 11/01/2021 26 383,40 2390 11/01/2021 26 383,40 Custódio Pereira Areias 
Tender 

13 234,10 13 149,30  

Aquisição de 50 computadores destinados 
ao ensino 

DFP 533 29/01/2021 17 220,00 563 04/02/2021 17 220,00 
MEO-Serviços de 
Comunicação e 
Multimédia, S.A. 

0,00 17 220,00  

Arranjo urbanístico dos tanques em Sá DECD 674 10/02/2021 24 318,52 1062 22/03/2021 24 318,52 NCX 0,00 24 318,52  

Requalificação do largo do Prado em Água 
Revés - Fase 3 DECD 821 24/02/2021 34 999,61 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Construção da casa mortuária em Santa 
Maria de Émeres 

DUA 877 02/03/2021 96 206,34 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Requalificação da antiga escola de Esturãos DECD 908 04/03/2021 76 500,20 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 
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Parque infantil de Vilarandelo DECD 909 04/03/2021 45 500,00 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Abastecimento de água a Corveira DOM 1049 17/03/2021 28 556,33 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Arruamentos em Vilarandelo DOM 1047 17/03/2021 196 128,61 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Aquisição de duas viaturas elétricas ligeiras 
de passageiros DFP 1121 24/03/2021 4 440,00 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Abastecimento de água de Bouçoães a 
Lampaça 

DOM 1051 17/03/2021 15 706,84 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Construção do novo cemitério de Tinhela DUA 1048 17/03/2021 92 083,79 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Lote I - Material Mobiliário - Aquisição de 
mobiliário e outro equipamento para o 
centro de recolha oficial de animais 

DFP 1052 17/03/2021 42 315,48 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Lote II - Material Cirúrgico/Veterinário - 
Aquisição de mobiliário e outro 
equipamento para o centro de recolha 
oficial de animais 

DFP 1052 17/03/2021 42 315,48 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Lote III - Eletrométricos - Aquisição de 
mobiliário e outro equipamento para o 
centro de recolha oficial de animais 

DFP 1052 17/03/2021 42 315,48 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Lote IV - Equipamento de Limpeza - 
Aquisição de mobiliário e outro 
equipamento para o centro de recolha 
oficial de animais 

DFP 1052 17/03/2021 42 315,48 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Remodelação do Sistema AVAC na 
Biblioteca Municipal de Valpaços DECD 1043 17/03/2021 93 988,08 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Arranjo Urbanístico do Largo das Festas em 
Argeriz 

DECD 1063 22/03/2021 151 015,55 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Arruamentos em Nozedo DOM 1060 18/03/2021 33 240,62 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Arranjo urbanístico em vários lugares do 
concelho - Envolvente à casa mortuária em 
Santiago da Ribeira de Alhariz 

DECD 1120 24/03/2021 15 446,85 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Aquisição de uma viatura ligeira de 
mercadorias 

DFP 1119 24/03/2021 43 533,89 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Reconversão da antiga escola primária de 
Possacos em alojamento local - Fase I DECD 1124 24/03/2021 128 457,90 0 00/01/1900 0,00 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Arruamentos em Lebução DOM 1221 31/03/2021 45 314,64 0 00/01/1900 0 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Construção de sinalização horizontal no 
concelho DOM 1222 31/03/2021 97 114,66 0 00/01/1900 0 0 0,00 0,00 Em Concurso 

Zona Industrial de Carrazedo de 
Montenegro 

DOM 0 00/01/1900 1 088 000,00 0 00/01/1900 0 0 0,00 0,00 Em Concurso 

 
 
Dava igualmente conta das empreitadas que estão a ser promovidas pela EHATB, no âmbito do 

contrato-programa para o ano 2021, são elas: 

- Arruamentos em "Pardelinha" - (Troço da EM 544) – 54.122,54 euros, adjudicada ao Higino 

Pinheiro & Irmão, S.A. 

- Arruamentos em Valpaços - Rua Fernão de Magalhães – 28.214,02 euros, adjudicada ao 

«Baltazar & Filhos» 
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- Construção de muro em Veiga de Lila – 41.774,60 euros, adjudicada ao «Baltazar & Filhos» 

- Ligação da M 314 a Corveira – 132.282,55 euros, adjudicada aos Anteros Empreitadas 

7 – Outros assuntos 

 O Gabinete de Promoção ao Investimento registou 51 atendimentos, de 4 janeiro até 1 de 

abril; 

 Apoio a 6 jovens empreendedores ao abrigo do programa startup voucher 2019/21; 

 Foram entregues 249 cabazes solidários com bens de primeira necessidade a famílias 

carenciadas do Concelho, entre 4 de janeiro e 5 de Abril; 

 Foram atendidos 26 pedidos para entrega de medicamentos, com receita médica, ao 

domicílio a pessoas sem retaguarda familiar; 

 Foram fornecidas, ao domicílio, 24 refeições a munícipes sem retaguarda familiar 

infectados com Covid-19 ou em isolamento profilático, em parceria com a Santa Casa da 

Misericórdia de Valpaços; 

 Foram realizadas 131 visitas, por uma equipa multidisciplinar do Município, ao abrigo do 

projeto afetos; 

 Apoio a 27 munícipes que solicitaram auxílio para candidatura ao rendimento social de 

inserção, pensões sociais, pensões de invalidez e complemento solidário para idosos;  

 Atendimento de 36 inscrições no IEFP, através de uma parceria entre o Gabinete de Ação 

Social e o Gabinete de Inserção Profissional, permitindo aos requerentes a submissão das 

candidaturas sem ter de se deslocarem a Chaves; 

 Foram atendidos 13 pedidos de juntas médicas para atribuição de atestado de 

incapacidade multiusos;  

 Informar os senhores presidentes de junta que a limpeza dos terrenos pode ser efetuada 

até dia 15 de Maio; 

 De acordo com o Despacho n.º 3403/2021, de 30 de Março de 2021 foram identificadas 

as freguesias prioritárias para efeitos de fiscalização da gestão de combustível em 2021. 

No concelho de Valpaços são:  

Argeriz 

Bouçoães 

Canaveses 

Carrazedo de Montenegro e Curros 

Padrela e Tazem 

Santa Valha 

São Pedro de Veiga de Lila 

Sonim e Barreiros 
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Tinhela e Alvarelhos 

Veiga de Lila 

 O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental, 

no âmbito da Campanha Floresta Segura 2021, identificou 72 situações de 

incumprimento, no território do concelho de Valpaços. As equipas de sapadores do 

Município irão intervir nas situações da responsabilidade da autarquia; 

 Foram comunicadas, ao Serviço Municipal de Protecção Civil, desde o dia 1 de janeiro, 

697 queimas de sobrantes, sendo posteriormente encaminhadas para a GNR e Bombeiros.  

 Uma vez mais, o Município de Valpaços forneceu 300 máscaras à GNR; 

 Governo aprovou três projetos-piloto nas regiões do Algarve, de Coimbra e Alto Tâmega 

para ensaiar um novo modelo de gestão dos fogos rurais no âmbito do novo Plano 

Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; 

 Entre 1 de Janeiro e 5 de março foram realizadas no Hospital de Valpaços 144 

intervenções cirúrgicas das mais variadas especialidades; 

 Foram realizadas 1490 análises clínicas no período entre 1 de janeiro e 25 de março. No 

mesmo período foram realizados 1840 exames de imagiologia; 

 Foram realizadas 2418 consultas externas de especialidade, desde 1 de janeiro até a 

presente data; 

 Dar conta que o último boletim epidemiológico atribui 5 novos casos de covid no 

Concelho;   

 Deixar um alerta para a abertura das fronteiras, sem qualquer controle, que pode levar a 

um aumento de casos covid, com todos as consequências que sobejamente já 

conhecemos; 

 Dar conta que o processo de vacinação do pessoal docente e não docente das escolas de 

Valpaços terá início nos dias 10 e 11 de abril; 

É o que me cumpre informar. 

 

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

do auditor externo responsável pela certificação legal de contas do Município de Valpaços. 

Como certamente é do conhecimento desta Assembleia, as contas da câmara municipal, para 

além de serem auditadas pelo Tribunal de Contas e pela DGAL, são certificadas desde o ano 

2007 por uma sociedade de Revisores Oficiais de Contas, que anualmente emite a certificação 

legal de contas dada aqui a conhecer a este órgão. 



Assembleia Municipal de Valpaços – Ata n.2/2021, de 5 de abril de 2021 
 
 
 
 

 
 17/23

A obrigatoriedade de certificação das contas encontra o seu enquadramento legal na Lei das 

Finanças Locais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro), nomeadamente no seu artigo 76º. 

Compete ao auditor externo, em conformidade com o artigo 77º da Lei das Finanças Locais, 

proceder à revisão anual das contas do município, nomeadamente verificar a regularidade dos 

livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de suporte; Participar aos órgãos 

municipais competentes as irregularidades, bem como os factos que considere reveladores de 

graves dificuldades na prossecução do plano plurianual de investimentos do município; Proceder 

à verificação dos valores patrimoniais do município, ou por ele recebidos em garantia, depósito 

ou outro título; Remeter semestralmente aos órgãos executivo e deliberativo da entidade 

informação sobre a respetiva situação económica e financeira; Emitir parecer sobre os 

documentos de prestação de contas do exercício, nomeadamente sobre a execução orçamental, o 

balanço e a demonstração de resultados individuais e consolidados e anexos às demonstrações 

financeiras exigidas por lei ou determinadas pela assembleia municipal. 

Tratando-se a sua designação da competência da Assembleia Municipal, como determina o n.º 1 

do artigo 77º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, vem aqui esta proposta de nomeação da 

sociedade «RSM & Associados – SROC, Lda.», para assumir a posição de auditor externo 

responsável pela certificação legal de contas, e por se mostrar adequada aos interesses do 

município. 

É o que me cumpre informar. 

 

Pelo Senhor Presidente da Assembleia foram abertas as inscrições para intervenção dos 

Deputados interessados. Por não haver inscrições, foi colocada à votação a proposta apresentada 

pela Câmara Municipal, tendo a mesma sido APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

 

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

2ª edição do fundo municipal de emergência de apoio às microempresas. 

Como certamente se recordaram, no passado dia 16 de junho de 2020, em sessão ordinária desta 

Assembleia Municipal, foi discutida e votada a criação do Fundo Municipal de Apoio  

às Microempresas, como medida mitigadora dos efeitos que esta pandemia tem causado ao 

tecido empresarial, fomentando a manutenção dos postos de trabalho. 

Foi sem sombra de dúvida uma medida inédita e inovadora, em que apenas uma franja muito 

reduzida de municípios do país lançaram mãos. No Alto Tâmega fomos os únicos, e hoje tem 

servido de exemplo e de certa forma de inspiração a outros municípios, que preocupados com o 

tecido empresarial dos seus concelhos, nos têm pedido que partilhemos da nossa experiência 
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neste tipo de iniciativa. O mesmo já sucedera com a medida «Voucher-Apoia Valpaços» que 

serviu como incentivo ao consumo no concelho de Valpaços, onde foram injetados no tecido 

empresarial valpacense cerca de 50 mil euros e onde outros municípios acabaria por se render a 

esta iniciativa, adotando-a. Foi um enorme sucesso, uma medida simples e que trouxe o retorno 

esperado. 

Com a criação do Fundo Municipal de Emergência de Apoio às Microempresas, é acima de tudo 

uma medida mitigadora, e complementar aos apoios que o Estado tem vindo a aprovar, muito 

embora haja muitas empresas que até à data não receberam nada, concretamente o Layoff 

simplificado, o apoio aos trabalhadores independentes, o programa «Adaptar», o programa 

Apoiar, o programa da retoma progressiva, o programa apoiar rendas, o certo é que, ou porque os 

empresários possam não ter a literacia mais apropriada para recorrerem a esse tipo de apoio, ou 

porque a burocracia que que está associada é desencorajadora. A tão desejada «Bazuca» ainda 

não chegou, as pessoas, particularmente os setores que mas sofrem na pele os efeitos desta 

pandemia, que a todos atinge, sobretudo as empresas mais frágeis, menos capitalizadas, mais 

expostas a setores e mercados mais afetados pela crise, como o turismo a restauração, e por não 

se conseguirem facilmente adaptar são aquelas que já desapareceram ou que vão ter muitas 

dificuldades em sobreviver. 

Portugal é dos estados mais frágeis da União Europeia, por estar fortemente endividado, apenas 

consegue mitigar os graves impactos sobre a nossa economia, e desespera pela implementação e 

execução dos pacotes de ajuda europeus, a chamada ‘bazuca europeia’ que tarda em chegar. 

Desenganem-se aqueles que ainda não sofreram na pele a perda de rendimentos, porque 

certamente vai chegar a todos, ainda que de forma indireta. Alguém vai ter de pagar o 

endividamento do Estado, o défice histórico, uma eventual rotura da Segurança Social. 

Na recessão de 2020, o PIB que traduz a riqueza que é gerada em Portugal, regressa a valores de 

2008 (Recua 12 anos), derivada pela grande redução das exportações e do consumo privado. O 

saldo orçamental do Estado caiu para menos 7% do PIB. A dívida pública está em máximos 

históricos, cerca de 130% do nosso PIB. O desemprego anda na casa dos 9%, e isto devido às 

medidas de apoio, caso contrário estaria já nos dois dígitos. 

Ao nível do mercado de trabalho, enquanto que o emprego público, no Estado, não viu reduzida 

a sua dimensão, nem perdeu quaisquer rendimentos, o emprego no sector privado foi muito 

afetado, ora com graves perdas de rendimentos, ora com o inevitável desemprego dos 

trabalhadores mais precários. 

Quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência, de acordo com o Governo, estão diretamente 

reservados às empresas 4,6 mil milhões para investir até 2026, desde logo 1,2 mil milhões de 

euros para as agendas para a reindustrialização, 1,2 milhões de euros para a capitalização das 
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empresas e 370 milhões de euros para apoiar a criação de emprego. Para o Alto Tâmega sabem 

qual é a verba que deste governo tem previsto? Zero! Repito, zero euros! 

Recentemente, e tem estado em voga na atualidade, é o tema das moratórias, as privadas e as 

públicas. Quando esta prorrogativa findar, eu não sei o que vai ser de muita gente! 

O tempo de poder empurrar as obrigações de pagamento dos empréstimos, leasing´s, factoring´s, 

livranças, contas caucionadas, está a esgotar-se. Quantas ficarão por pagar? Quantas ficarão por 

cumprir? Quantos estabelecimentos comerciais terão a capacidade de retomar? De voltar 

novamente a abrir portas? De voltar novamente a chamar os seus trabalhadores. Até lá e depois 

vão viver de quê? 

Caros membros desta Assembleia Municipal, julgo que não há aqui ninguém que não tenha a 

consciência que a situação é grave e desesperante. 

Não há um dia sequer, que alguém não venha à Câmara Municipal, ou que me telefone, a pedir 

ajuda: Alimentar, para medicamentos, para pagar a renda de casa, da fatura de eletricidade... 

Meus caros, o desespero é de tal ordem, que as pessoas choram de forma descomunal, chega-se 

ao ponto de não terem para dar de comer aos filhos, mas pessoas que vocês nem tão pouco 

imaginam; pessoas que têm as portas dos seus estabelecimentos fechadas vai para 3 meses. 

Estamos a viver uma verdadeira calamidade, que só me faz lembrar os tempos em que os 

designados “Retornados” tiveram que regressar de Angola, Moçambique, Guiné, de mãos a 

abanar! Foram muitos os que tentaram o suicídio, porque nada tinham para dar de comer aos 

filhos e eram discriminados e rejeitados pela sociedade. 

Esta segunda vaga de crise económica é de tal gravidade, que temos a noção que o mundo não 

voltará a ser como era. 

Se no primeiro confinamento ainda havia algumas poupanças, que permitiram ir sobrevivendo, 

essas poupanças atualmente não existem; há muita pobreza envergonhada, escondida na 

sociedade valpacense, não tenham a mínima dúvida. 

A Câmara Municipal tem procurado estar vigilante, atuando dentro das suas competências e 

disponibilidades orçamentais; se no primeiro fundo de emergência conseguimos ajudar cerca de 

200 empresários valpacenses, nesta 2ª edição pretendemos ir mais longe, e esgotar a verba que 

está alocada ao fundo, e se para tal for essencial e necessário, traremos aqui um reforço, pois é 

nestas alturas que temos que obrigatoriamente intervir, e estar perto de quem mais necessita, 

custe o que custar, fiquem para trás as obras que tiverem que ficar. 

Valpaços é o primeiro concelho do Alto Tâmega que tem a coragem de avançar, pela 2ª vez com 

esta medida de apoio ao tecido económico do concelho. 

A realidade é angustiante. Até quando o nosso comércio/empresas poderá aguentar, caso 

continue a reinar o medo e a insegurança junto da população valpacense? 
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É por esse motivo que a autarquia pretende disponibilizar um segundo apoio financeiro, pontual 

e temporário ao tecido económico, que viram os seus rendimentos diminuídos nestes últimos 

meses e que, infelizmente, não se perspetiva para quando a sua retoma. 

Hoje começa a 2ª fase do desconfinamento, mas o chamado “R” vai caminhando para o amarelo, 

o que significa a regressão, disso tem dado conta o Sr. Primeiro Ministro. 

Nesta 2ª edição do fundo, e porque a experiência da 1ª edição também nos ajudou, modificamos 

alguns critérios, aumentando o valor do apoio de 700 euros para mais do dobre (1.500 euros), 

alargando os setores de atividade, podendo beneficiar todas aquelas entidades que tenham mais 

do que um CAE que possa ser elegível, valorizando mais o emprego do que propriamente o 

volume de negócios. 

Explicamos detalhadamente os critérios de elegibilidade, a obtenção dos documentos, a 

formalização da candidatura. Se no 1º fundo fomos ágeis, rápidos na avaliação das candidaturas, 

temos agora a consciência que vamos reforçar ainda mais o nosso esforço, para que rapidamente 

as pessoas recebam os apoios que lhes couberem, para podermos ajudar à abertura de portas dos 

seus estabelecimentos, encorajamento, ao levantar os braços dos nossos empresários, pois é 

também graças a eles que o concelho evolui, que fixa pessoas e que dá vida às nossas ruas e 

ruelas. 

Os empresários que cumpram os critérios elegíveis que constam da proposta, poderão apresentar 

as suas candidaturas a partir de hoje (naturalmente caso a Assembleia entenda aprovar esta 

proposta) e até ao dia 30 de abril, via site do município, através do preenchimento de um 

pequeno formulário, que será objeto de analise pelos serviços do Departamento de Finanças e 

Património, que foram incansáveis na ajuda aos empresários e contabilistas aquando do 1º fundo 

de emergência municipal e que, mais uma vez , estão empenhados em agilizar o processamento 

deste segundo fundo de emergência municipal com o propósito da ajuda chegar junto do tecido 

económico o mais rapidamente. 

É o que me cumpre informar. 

 

Pelo Senhor Presidente da Assembleia foram abertas as inscrições para intervenção dos 

Deputados interessados que, pela ordem de inscrição, usaram da palavra os seguintes: 

 

Intervenção do Deputado Municipal Senhor Dr. Eugénio Borges. 

O Senhor Deputado, começou por cumprimentar o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, restantes membros da Mesa, o Senhor Presidente da Câmara, os Senhores 

Vereadores, os Senhores Presidentes de Junta e os Senhores Deputados Municipais e demais 

presentes. 
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Em seguida, o Senhor Deputado, anunciou o voto favorável do PS à proposta em debate 

apresentada pelo executivo municipal. Considerou, ainda, que é necessário que o executivo 

publicite de forma alargada e facilite o acesso a estas medidas, nem que para isso mobilize os 

funcionários da autarquia para ajudar os comerciantes a procederem às respetivas candidaturas.  

Deixou um alerta para a situação de desespero que vivem muitas empresas, sem saberem para 

quando o pleno regresso à normalidade fruto da imprevisibilidade desta pandemia. 

 

Intervenção da Deputada Municipal Senhora Dra. Ema Gonçalo. 

A Senhora Deputada começou por concordar com a medida proposta pela Câmara Municipal, 

considerando que a crise económica e social se irá prolongar muito para além da crise sanitária. 

Na sequência da sua atividade profissional, deu nota do enorme esforço financeiro que a 

administração central tem levado a efeito para auxiliar muitas empresas que se encontram em 

situação dramática. Por último, mostrou-se muito preocupada com o que considera uma mudança 

no paradigma na população desempregada com um aumento significativo de jovens quadros 

qualificados. 

 

Intervenção do Deputado Municipal Senhor Vítor Nogaró. 

O Senhor Deputado, começou por subscrever e apoiar a medida em discussão. No entanto, 

mostrou alguma estranheza com o facto de o governo não permitir o alargamento dos apoios 

sociais. Mais, num tempo de tantas dificuldades, o Governo permitiu um negócio de vendas de 

barragens onde perdoou milhões de euros em impostos, imputando, agora, responsabilidades à 

Autoridade Tributária. Ora, pergunta o Senhor Deputado, “a AT, não depende diretamente do 

governo a quem tem de prestar contas?”.  

Quis, também, deixar uma nota de repúdio contra todos os partidos com representação 

parlamentar que têm apregoado a necessidade de combater a corrupção, mas quando chega a 

hora de legislar ninguém tem coragem de avançar. 

Por último, considera que este programa de apoio tem algumas inovações importantes, como o 

incremento do apoio que passa de um máximo de 700,00€ para 1.500,00€ e também uma 

ponderação de 70% para o número de trabalhadores. 

 

Intervenção do Deputado Municipal Senhor Fernando Pessoa. 

O Senhor Fernando Pessoa, começou por concordar com o teor das intervenções dos senhores 

deputados que o antecederam. Considerou de extrema importância as medidas apresentadas pelo 

executivo municipal para mitigar os efeitos económicos adversos da pandemia. Tem visto com 
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tristeza o encerramento de alguns comércios do Concelho deixando em dificuldades patrões e 

empregados. 

 

Posteriormente, o Senhor Presidente da Assembleia concedeu a palavra, para responder, ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Dr. Amílcar Rodrigues Alves Castro 

de Almeida. 

 

Resposta do Senhor Presidente da Câmara à intervenção do Deputado Municipal, Senhor 

Dr. Eugénio Borges. 

O Senhor Presidente da Câmara deu nota da importância desta medida, acrescentando que as 

empresas que, por força da pandemia, tenham estado fechadas beneficiam da isenção do 

pagamento da tarifa da água, assim como as famílias em que os dois titulares de rendimentos 

estejam, comprovadamente, em situação de desemprego. Beneficiam de uma redução de 50% no 

valor da tarifa da água as famílias cujo agregado familiar tenha um elemento em situação de 

desemprego. 

 

Resposta do Senhor Presidente da Câmara à intervenção da Deputada Municipal, Senhora 

Dra. Ema Gonçalo. 

O Senhor Presidente da Câmara corroborou a tese da Senhora Deputada relativamente ao 

aumento do desemprego jovem qualificado. Revelou que recebe todos os dias, no seu gabinete, 

currículos de jovens licenciados desempregados que pretendem um trabalho no Concelho. 

 

Resposta do Senhor Presidente da Câmara à intervenção do Deputado Municipal, Senhor 

Vítor Nogaró. 

O Senhor Presidente da Câmara, à semelhança do Senhor Deputado, criticou os partidos 

políticos, nomeadamente o PS, PCP e BE, por criarem entraves à criminalização do 

enriquecimento ilícito. Considera inaceitável que indivíduos sem qualquer atividade que o 

justifique, apresentem sinais exteriores de riqueza sem prestarem contas à Justiça. 

 

Resposta do Senhor Presidente da Câmara à intervenção do Deputado Municipal, Senhor 

Fernando Pessoa. 

O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que os apoios são destinados a quem mais necessita, 

afirmando que o Município tem feito um enorme esforço financeiro para auxiliar as famílias e as 

empresas em dificuldade. Considero que estas medidas não se coadunam com comportamentos 

de aproveitamento político. 
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De seguida, e não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia colocou à 

votação a proposta apresentada pela Câmara Municipal, tendo a mesma sido APROVADA POR 

UNANIMIDADE. 

 

Sendo dezoito horas e trinta minutos e não havendo mais nada a tratar, pelo Senhor Presidente 

da Assembleia Municipal, foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata. 

 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

______________________________________ 
António Sernache de Sousa 

 

O 1º Secretário 
 

 

______________________________________ 
Prof.ª Maria Odete do Canto Cunha Gonçalves 

  
 
 

O 2º Secretário 
 

 

_______________________________________  
António Queiroz Simões 


