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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VALPAÇOS 

 

ATA N.º 1/2022 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, 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 

aprovação do mapa de fluxos de caixa da gerência de 2021; 

3) Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, da 1ª revisão 

ao orçamento e plano plurianual de investimentos do ano 2022; 

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

implementação de medidas mitigadoras dos efeitos económicos causados pela 

pandemia provocada pelo vírus Covid-19. 

5) Eleição de quatro membros da Assembleia Municipal de Valpaços, para a 

constituição da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto 

Tâmega. 

 

 

 

Composição da Mesa 

Presidente: Sr. António Sernache de Sousa; 

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

Segundo Secretário: Sr. Vítor Manuel Coelho Nogaró. 
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu início à sessão pelas catorze horas. Procedeu-

se à chamada dos Senhores Membros da Assembleia Municipal, verificando-se a presença de 45 

(quarenta e cinco) e a ausência de 6 (seis), a saber: 

 

António Queirós simões;  

Dora José Batista Terrão Barroso; 

António José Castro Guimarães Morais; 

Manuel Torrão Machado; 

Artur Jorge Teixeira Alves; 

Domingos Costa Vicente. 

 

 

 

Correspondência recebida 

 

Pediram a substituição, à presente Assembleia, os deputados senhor Dr. António José Monsanto 

Glória e senhor Sebastião Vila das Neves, tendo sido convocados para a sua substituição, 

respetivamente, o senhor Jorge Batista Alves e o senhor Manuel Eduardo Rosa Pinheiro. 

O presidente da junta de freguesia de Bouçoães, senhor Eurico dos Anjos, comunicou que se vai 

fazer representar pelo seu substituto legal, o senhor António Tabuada Taveira. 

 

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

da Assembleia Municipal, realizada no dia vinte e dois de dezembro 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. 

 

Intervenção da Deputada Municipal, Senhora Dra. Ema Gonçalo. 

A Senhora Deputada Ema Gonçalo, 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, considerou haver duas incorreções na ata que merecem reparo: 
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Primeira: Em alusão ao cargo que desempenhou na Administração Educativa, é referido, 

responsável da DGESTe. Esclareceu que quando desempenhou estas funções, a DGESTe não 

existia (agora existe e é uma direção de serviços).  

O cargo que desempenhou foi o de Diretora Adjunta Regional de Educação do Norte.  

Segunda; considerou que o seu nome ficou ligado, nessa reunião, a um concurso de técnico 

superior da segurança social que alegadamente estaria em trânsito judicial. Nessa reunião 

esclareceu a Assembleia que não está, nem nunca esteve, ligada como dirigente ao Instituto de 

Segurança Social. Está sim, como dirigente Regional de um Instituto Público tutelado pelo mesmo 

Ministério (Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social) mas que se chama Instituto 

de Emprego e Formação Profissional. 

São de facto os dois Institutos de Administração indireta do Estado tutelados pelo Ministério do 

Trabalho. 

 

Intervenção do 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. 

Em seguida, considerou que a ata deve ser uma súmula dos assuntos debatidos na Assembleia. 

De forma direta ou indireta, na DGESTe, na DREN ou noutro qualquer organismo, a Senhora 

Deputada tem sido conotada com contratações de pessoal para as escolas.   

Reiterou as afirmações proferidas na última Assembleia relativamente à situação de um concurso 

para a contratação de uma pessoa para a Segurança Social, que se encontra em tribunal porque um 

candidato qualificado e com elevada experiência profissional terá sido preterido por outro sem 

experiência para o cargo. Pede, ainda, paciência para o desenrolar do processo de substituição de 

um cargo de chefia na Segurança Social de Vila Real que estará a ser preparado dentro do PS. 

 

Intervenção da Deputada Municipal, Senhora Dra. Ema Gonçalo. 

Não sendo a Assembleia Municipal um órgão de divulgação de boatos, aconselhou o Senhor 

Presidente da Câmara a não os trazer a debate. 

Reafirmou que não está nem nunca esteve ligada à Segurança Social, nem ao dito processo que 

estará em tribunal e que, certamente, será tratado em tribunal e não numa Assembleia Municipal. 
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Intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Dr. Amílcar Rodrigues 

Alves Castro de Almeida. 

O Senhor Presidente Câmara, afirmou que este assunto foi despoletado porque a senhora Dr. Ema 

Gonçalo acusou o executivo de contratar pessoas que já tinham emprego. Ora, considerou o Senhor 

Presidente da Câmara, legítimo procurar um trabalho condizente com as qualificações e aspirações 

de cada um.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia entendeu considerar as alterações propostas pela senhora 

deputada Dra. Ema Gonçalo, e levar a ata a votação na próxima sessão da Assembleia Municipal. 

 

 

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 Presidente da Junta de Freguesia de Sonim e Barreiros, Senhor Professor Saúl 

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, destacou os feitos alcançados pelo selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, natural 

de Sonim, onde passou a sua infância e juventude. Jorge Braz é considerado o melhor treinador do 

mundo, tendo já conquistado o campeonato da Europa e o campeonato do Mundo de futsal com a 

seleção portuguesa. 

Destacou a contribuição do selecionador nacional na mudança de mentalidade dos jogadores e na 

implementação de uma cultura de vitória. 

O Senhor Presidente da Junta, destacou a excelência dos treinadores portugueses que se vão 

evidenciando nos clubes e nas escolas. 

Deixou um convite para uma festa, a realizar no verão, em Sonim, em honra de Jorge Braz. 

 

Intervenção da Deputada Municipal, Senhora Dra. Isabel Barreira. 
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A Senhora Deputada Dra. Isabel Barreira, 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 todos os eleitos desta Assembleia, desejando um bom mandato, sempre na 

persecução dos interesses do Concelho. 

Apesar do sacrifício pessoal que lhe acarreta, já que reside em Lisboa, onde desempenha a sua 

atividade profissional, mostrou-se honrada pelo cargo que agora ocupa nesta Assembleia. Neste 

âmbito, considerou que a convocatória foi enviada muito próximo da reunião, e que esta deveria 

realizar-se junto ao fim de semana. Mais, lembrou que decidiu não onerar o Município pelos 

abonos a que tem direito pela sua deslocação. 

A Senhora Dra. Isabel Barreira lembrou que em 1994, quando saiu para estudar, acalentou a 

esperança de regressar um dia à sua terra para exercer a advocacia. Como por aqui o mercado de 

trabalho, nessa área, escasseia e como não pretendia um emprego na Câmara Municipal ou na 

Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, encontrou oportunidade de trabalho em Mirandela.  

Em 2012, fez uma tentativa de exercer a sua atividade em Valpaços, até que em 2014 o Governo 

de Passos Coelho decidiu esvaziar competências ao Tribunal de Valpaços, vendo-se obrigada a 

procurar outra oportunidade que acabou por surgir em Lisboa. 

Neste seguimento, lamenta a falta de oportunidade para muitos valpacenses qualificados 

regressarem à sua terra. Ainda no seguimento deste assunto, lembrou que na passada Assembleia, 

o Senhor Presidente da Câmara, mencionou os 1800 votos perdidos pelo PS, mas não referiu que, 

mesmo estando no poder, o PSD perdeu mais de 600 votos. Mais, lembrou que a preocupa 

seriamente os 2300 eleitores que o Concelho perdeu nos últimos 8 anos. 

 

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, enalteceu os feitos alcançados pelo selecionador nacional de Futsal, Jorge Braz, 

natural de Sonim e que tão bem conhece: um homem humilde e trabalhador. 

Parabenizou o Partido Socialista pela maioria absoluta conquistada nas últimas eleições 

legislativas, apelando para que o governo não siga a política do “quero, posso e mando”. Mostrou 

enorme preocupação pelo elevado preço dos combustíveis. 
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Relativamente à política do Governo do Dr. Passos Coelho, mencionada pela Senhora Dra. Isabel 

Barreira, convém referir que o Dr. Passos Coelho herdou do Eng.º José Sócrates um país falido. 

Por último, mostrou-se orgulhoso por representar a Assembleia Municipal na CIM-AT e prometeu 

trabalhar de forma incansável na defesa dos interesses do Concelho. 

 

 

Intervenção da Deputada Municipal, Senhora Dra. Ema Gonçalo. 

A Senhora Deputada Ema Gonçalo, 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, começou por enaltecer a preocupação do Município em procurar candidaturas de 

forma a dotar o Concelho de equipamentos e infraestruturas. No entanto, considerou que se não 

há condições para sustentar os equipamentos, não se fazem. Isto no seguimento de uma visita que 

a Senhora Dra. Ema Gonçalo efetuou ao Parque de Campismo do Rabaçal, onde encontrou muita 

gente e um espaço aprazível. Todavia, quis beber um café e não encontrou um espaço aberto para 

o efeito. Ora, admitindo que não sabe de quem é a responsabilidade da gestão desse equipamento, 

deixou o reparo para a necessidade dinamizar um espaço que sirva os muitos visitantes, onde se 

possa beber uma água e tomar um café. 

Por último, questionou o Senhor Presidente da Câmara relativamente ao fecho das Piscinas 

Municipais. Mais, sem desconsideração pelas gentes de Carrazedo de Montenegro, não entende 

como se fez tanto alarido com as piscinas de Carrazedo de Montenegro, e nem conseguimos manter 

as de Valpaços em funcionamento, chegando-se a culpar o então vereador PS pela não construção 

das piscinas, como se fosse possível um único vereador vetar o investimento. 

Por último, considerou que não aceita o encerramento das piscinas por razões de sustentabilidade 

económica, só mesmo se houver razões de fundo que escapem ao poder de decisão da Câmara 

Municipal. 

 

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. 
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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 Presidente da Junta de Freguesia de Sonim e Barreiros, Senhor Professor Saúl 

Pessoa. 

O Senhor Presidente da Câmara enalteceu o trabalho realizado pelo selecionador nacional de 

futsal, o valpacense Jorge Braz. Lembrou que já foi agraciado pela Câmara Municipal com a 

medalha de prata da cidade. Informou que o Pavilhão Municipal de Valpaços vai receber o nome 

“Jorge Braz”. Anunciou, ainda, a feitura de uma obra escultórica, a colocar no Pavilhão 

Desportivo, em sua homenagem. Anunciou o compromisso do selecionador Jorge Braz de trazer, 

em tempo oportuno, a seleção nacional de futsal a Valpaços. 

 

Resposta à Deputada Municipal, Senhora Dra. Isabel Barreira. 

O Senhor Presidente da Câmara deu as boas vindas a Senhor Deputada, deixando votos de um 

bom mandato e a convicção que servirá o Concelho da melhor forma. 

Relativamente às convocatórias para a Assembleia Municipal, esclareceu que a Câmara Municipal 

de Valpaços cumpre escrupulosamente com os 8 dias que estão legalmente estabelecidos entre a 

convocatória e a realização da Assembleia. Mais, na presente Assembleia a convocatória saiu com 

9 dias de antecedência.  

No que concerne ao dia da semana da realização das Assembleias, o Senhor Presidente da Câmara, 

esclareceu que se deve a questões de agenda e da celeridade dos assuntos em debate, não estando 

legalmente estabelecidos dias específicos para o efeito. Mais, considerou que quem assume um 

lugar na Assembleia Municipal deve estar sempre disponível para defender os interesses do 

Concelho. 

O Senhor Presidente da Câmara, recordou que também estudou fora e teve de iniciar a sua carreira 

profissional longe do Valpaços. Lamentavelmente, nem todos conseguem oportunidades no 

Concelho. 

Relativamente ao esvaziamento de competências do Tribunal de Valpaços, lembrou que alguns 

Concelhos ficaram mesmo sem tribunal. Mais, referiu que é do conhecimento público que a 

Câmara Municipal contestou essa política. 

O Senhor Presidente da Câmara, aconselhou a Senhora Deputada a olhar para os números de uma 

forma abrangente. A perda da população do Concelho de Valpaços reflete o resultado das políticas 

dos sucessivos governos desde o 25 de Abril com o recorrente desinvestimento e abandono da 



Assembleia Municipal de Valpaços – Ata n.1/2022, de 22 de fevereiro de 2022 

 
 

 

 

 

 8/25 

região do interior. Mais, sendo o Concelho de Valpaços muito envelhecido, esse número é 

praticamente explicado com a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade.  Lembra 

que anualmente morrem cerca de 280 pessoas e apenas nascem cerca de 70. A diferença anual 

entre o número de óbitos e nascimento é de cerca de 210, multiplicando esse valor por 10 anos 

encontra-se o número de pessoas que o Concelho perdeu. Lamentavelmente a taxa natalidade não 

repõe a taxa de mortalidade. Tal facto não se verifica apenas no Concelho de Valpaços, é 

transversal a quase todo o território do pais. Na região Norte, apenas Braga viu aumentar a sua 

população, fruto de inúmeros brasileiros (cerca de 12000) que decidiram, nos últimos 10 anos, ali 

fixar residência. E porque falou, na sua intervenção, em Mirandela, refira-se que esse Concelho 

perdeu 1078 eleitores, em quatro anos. Considerou, ainda, que a Câmara faz o melhor que pode 

com as parcas condições que tem, para a fixação da população, lembrando os 200 postos de 

trabalho criados com a abertura do novo Hospital 

Relativamente aos votos perdidos, o Senhor Presidente da Câmara, lembrou que nas últimas 

autárquicas o PSD de Valpaços teve o melhor resultado do Distrito de Vila Real e o PS o pior.  

 

Resposta ao Deputado Municipal, Senhor Fernando Pessoa. 

O Senhor Presidente da Câmara, referiu que não existe desemprego em Valpaços. Existe um 

conjunto de pessoas que querem escolher os seus empregos, não lhes servindo trabalhos de 

carpinteiros, eletricista, empregados de mesa e outros. 

 

Resposta à Deputada Municipal, Senhora Dra. Ema Gonçalo. 

O Senhor Presidente da Câmara mostrou-se surpreendido com a questão colocada pela Senhora 

Dra. Ema Gonçalo, pelo simples facto do espaço ser concessionado, pelo anterior executivo, à 

Associação de Campismo e Caravanismo de Valpaços, cujo Presidente da Direção e o atual 

presidente da comissão política do PS em Valpaços. Ao que se sabe, a associação arrendou o 

restaurante, por um período de 5 anos, a um particular que não serve condignamente os visitantes. 

Como forma de resolver o problema, o Senhor Presidente da Câmara, anunciou a construção de 

um espaço que servirá de bar e restaurante, para posteriormente levar a efeito uma hasta pública. 

Assim, a Câmara está a tentar resolver um problema que não lhe pode ser imputado. 

As piscinas estão fechadas porque a situação epidemiológica não o permite. Logo que os casos 

covid-19 desçam para níveis aceitáveis as piscinas abrirão de imediato, assim como o Auditório 

Arte e Cultura Luís Teixeira. 
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Já relativamente às piscinas de Carrazedo de Montenegro, convém referir que foi a própria 

assembleia de freguesia, com a concordância do PS, que decidiu abdicar das piscinas em 

detrimento da nova variante. 

Por último, deixou um reparo a uma publicação, nas redes sociais, do candidato à Câmara do PS, 

senhor António Coroado, aquando da campanha eleitoral, que referiu a recusa do Município de 

Valpaços em auxiliar uma empresa espanhola que pretendia criar uma unidade produtiva em 

Valpaços, vendo-se obrigada a ir para Chaves.  Essa publicação fora prontamente desmentida pelo 

Senhor Vereador, Eng.º Jorge Pires. Em consequência do desmentido, veio o candidato à Câmara 

do PS, afirmar que tem provas dessas diligências para instalar a dita unidade em Valpaços. Cinco 

meses volvidos, o Senhor Presidente da Câmara, espera ainda as ditas provas, instando o Senhor 

Vereador do PS a apresentar as pessoas e os factos que provem as afirmações então proferidas. 

 

Posteriormente, o Senhor Presidente da Assembleia concedeu a palavra, para um ponto de 

ordem, à Senhora Dr. Ema Gonçalo. 

 

Intervenção da Deputada Municipal, Senhora Dra. Ema Gonçalo. 

A Senhora Deputada Ema Gonçalo, sem pôr em causa o Regimento da Assembleia, entende a 

intervenção da Senhora Dra. Isabel Barreira que, por motivos profissionais, gostaria de saber com 

antecedência as datas das reuniões e logicamente preferia que as sessões se realizassem às sextas 

ou segundas. 

A Senhora Deputada, esclareceu que se perguntou a respeito do funcionamento do bar do parque 

de campismo, é porque não sabia tudo. Considera-se, agora, esclarecida. 

Registou que as piscinas estão fechadas devido à pandemia, considerando que em anos anteriores 

também fecharam, mesmo sem pandemia.  

A Senhora Deputada, esclareceu que, sem pôr em causa as opções da Assembleia de Freguesia de 

Carrazedo de Montenegro, só levantou a questão da piscina de Carrazedo de Montenegro, porque 

certo dia, o Senhor Presidente da Câmara referiu que a piscina não se fez por causa do vereador 

do PS. 

 

Resposta à Deputada Municipal, Senhora Dra. Ema Gonçalo. 

O Senhor Presidente da Câmara, lamentou que um elemento das listas do PS às eleições 

autárquicas, andasse de megafone a insultar o Senhor Presidente da Câmara, apelidando-o de 

mentiroso. Ora, é do conhecimento público que a vontade de não avançar com as piscinas de 

Carrazedo de Montenegro foi decisão da Assembleia de Freguesia. Ainda, em abono da verdade, 
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nunca o Senhor Presidente da Câmara disse que as piscinas não se fizeram por culpa do vereador 

do PS. No entanto, é verdade que em reunião de Câmara de 30 de janeiro de 2019, o vereador do 

PS mostrou-se contra a realização da referida obra, apelidando-a, caso fosse construída, de elefante 

branco. 

 

Posteriormente, o Senhor Presidente da Assembleia, com a concordância do Senhor Presidente 

da Câmara, concedeu a palavra, para um ponto de ordem, ao Senhor Vereador António 

Coroado. 

O Senhor Vereador deixou claro que, quando entender, vai esclarecer o sucedido. Mais, questionou 

o Senhor Presidente da Câmara se alguém já lhe perguntou porque é que uma empresa espanhola 

do setor dos alumínios se queria instalar em Valpaços e depois foi para Chaves, criando 450 postos 

de trabalho. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia concedeu a palavra, para responder, ao Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Valpaços, Dr. Amílcar Castro de Almeida. 

O Senhor Presidente da Câmara, em nome da verdade, afirmou que nunca ninguém o abordou 

sobre o dito investimento. Até porque, tem lutado por projetos bem mais pequenos, nunca iria 

menosprezar um investimento com 450 postos de trabalho. Mais uma vez, desafiou o Senhor 

Vereador a provar a sua afirmação. 

 

 

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 

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 janeiro de 2022.  

1 – Disponibilidades 
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O saldo das disponibilidades em 31 de janeiro de 2022 era de 7.733.496,44 euros, dos quais 

3.342,51 euros encontravam-se nas caixas das tesourarias (tesouraria principal e serviço de águas) 

e 7.730.153,93 euros em contas bancárias tituladas em nome do município. 

Do total das disponibilidades existentes em bancos, 982.576,31 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 janeiro a divida a fornecedores era de 34.773,90 euros, dos quais 29.246,43 

euros a fornecedores de conta corrente e 5.527,47 euros a fornecedores de investimento. 

Ao nível dos empréstimos, a divida era de 2.586.485,20 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 

765.404,76 euros.  

O prazo médio de pagamento no final do 4º trimestre de 2021 era de3 dias. 

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 2022, prevê um total de receitas e despesas de cerca de 19,7 milhões de euros. 

Em janeiro, a receita cobrada bruta fixou-se nos 1.695.459,13 euros, correspondendo a uma taxa 

de execução de 8,6%.  

O total das receitas correntes brutas cobradas fixou-se em 1.320.678,37 euros (taxa de execução 

de 8,5%) e a receita de capital em 374.780,76 euros (taxa de execução de 9,1%). 

Ao nível das despesas, foram pagos 854.951,66 euros (taxa de execução de 6,35%) de despesas 

correntes e 263.187,71 euros (taxa de execução de 4,21%) de despesas de capital, perfazendo um 

total de despesas pagas de 1.118.139,37 euros, correspondendo a uma taxa de execução de 5,67%. 

Os compromissos assumidos até ao final do mês de janeiro para a gerência de 2022, importam em 

15.263.489,95 euros, dos quais foram pagos 1.118.139,37 euros, estando assim por pagar, porque 

ainda não executados, 14.145.350,58 euros.  

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

em janeiro importam em 5.134.170,12 euros, tendo sido paga a importância de 161.878,44 euros, 

estando assim por pagar 4.972.291,68 euros. 

O saldo para novos cabimentos, era no final de janeiro de 299.893,66 euros, estando assim o PPI 

cabimentado em cerca de 99% da sua dotação disponível. Como veremos no ponto 3 da ordem de 

trabalhos, o PPI irá ter um incremento de 4.879.435,13 euros. 

A execução financeira do PPI no final do mês de janeiro era de 2,98 %. 

4 – Processos judiciais em curso 
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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) que já aqui dei as devidas 

explicações na sessão do mês de dezembro de 2021, nomeadamente para aqueles que pela primeira 

vez fazem parte deste órgão, nos quais são reclamados consumos mínimos e respetivos juros, nos 

demais, há três 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 

2021 
139/21.9BEMDL-

TAF 
5.000,00 Não 

Danos causados no âmbito da construção da 

casa mortuária de Rio Torto 
     

 ESTIMATIVA 

DO GASTO  
280.000,00   

 

5 – Apoios às juntas de freguesia 

Até ao final do mês de janeiro, 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 38.156,13 euros. 

6 – Obras em execução 

Trazemos em execução empreitadas adjudicadas no montante de 5.803.296,91 euros. Todas as 

empreitadas foram lançadas no ano transato, estimando-se a sua conclusão no 1º semestre do 

corrente ano de 2022. 

Das obras adjudicadas, foram executados 1.318.551,66 euros, estando por executar 4.484.745,25 

euros, como passo a descrever: 

 

Nome da Obra 
Compromisso Firma Adjudicatária 

Trabalho 

Trabalho 

a 

N.º Data Valor  executado Executar 

Remodelação do Pavilhão da 

Escola Professor Ribeirinha 

Machado 

2241 06/07/2020 
178 

313,20 
ProtonCuarzos, Lda. 

146 

873,60 

31 

439,60 

Centro Municipal de Proteção 

Civil de Valpaços 
487 29/01/2021 

299 

946,00 
Engivalmendes 

109 

282,96 

190 

663,04 

Ribeira da Fraga (Valorização 

da ribeira da Fraga) 
3330 05/11/2020 47 444,29 

Carmo-Estruturas em 

Madeira, S.A. 
20 088,94 

27 

355,35 
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Requalificação da praia fluvial 

de Miradeses/Rio Torto (Praia 

Fluvial de Rio Torto) 

1897 02/06/2021 
443 

363,55 
Tâmega Trans, Lda. 24 369,94 

418 

993,61 

Arruamentos em Tinhela 699 17/02/2021 53 788,64 
Conceição Cardoso & 

Filhos 
20 331,86 

33 

456,78 

Arruamentos em Seixedo 716 18/02/2021 22 461,40 
Conceição Cardoso & 

Filhos 
0,00 

22 

461,40 

Construção de depósito de água 

e redes de conduta em 

Chamoinha 

797 25/02/2021 89 600,00 

Empresa de 

Transportes, Tâmega 

Trans, Lda. 

27 150,50 
62 

449,50 

Requalificação do largo do 

Prado em Água Revés - Fase 3 
1290 08/04/2021 34 974,17 Engivalmendes 14 401,16 

20 

573,01 

Construção da casa mortuária 

em Santa Maria de Émeres 
1614 04/05/2021 93 426,92 NCX 32 337,42 

61 

089,50 

Arranjo Urbanístico do Largo 

das Festas em Argeriz 
1869 27/04/2021 

150 

888,35 

André Rodrigues 

Ribeiro-Construções, 

Lda. 

96 630,95 
54 

257,40 

Reconversão da antiga escola 

primária de Possacos em 

alojamento local - Fase I 

1615 04/05/2021 
127 

034,64 

António & João 

Teixeira, Lda. 
42 051,94 

84 

982,70 

Zona Industrial de Carrazedo de 

Montenegro 
1857 02/06/2021 967888,06 

Custódio Pereira 

Areias Tender, S.A. 

294 

763,26 

673 

124,80 

Parque de Recreio e Lazer em 

Santa Valha 
1876 01/06/2021 

153 

666,08 
Soterra 44 571,62 

109 

094,46 

Arranjo Urbanístico em Rio 

Torto 
2087 09/06/2021 66 402,11 

Asterisco Versátil, 

Lda. 
41 605,04 

24 

797,07 

Construção de percurso ciclável 

e pedonal na cidade de 

Valpaços-Colmatação-Fase II 

2276 24/06/2021 
764 

272,72 

ASG - Construções e 

Granitos, Lda. 

105 

017,34 

659 

255,38 

Arranjo Urbanístico do largo 

em Canaveses 
2629 27/07/2021 39 792,40 NCX 11 335,11 

28 

457,29 

Construção percurso ciclável e 

pedonal em Carrazedo de 

Montenegro 

2546 15/07/2021 
1 355 

740,00 
Anteros Empreitadas 54 173,20 

1 301 

566,80 

Obras de saneamento no 

concelho - Ligação do efluente 

resídual de Argemil e Ribas a 

Argeriz 

2573 21/07/2021 61 764,59 

Escavações e 

Terraplanagens do 

Barroso, Lda. 

50 866,58 
10 

898,01 

Remodelação da Escola EB 2,3 

José dos Anjos de Carrazedo de 

Montenegro - 3ª Fase 

3563 05/11/2021 
273 

444,66 

SUNEVER - 

Engenharia, Lda. 

100 

918,35 

172 

526,31 

Cobertura do Polidesportivo do 

Centro Escolar de Valpaços - 

Cobertura do passadiço, caleiras 

e campo de jogos 

3852 25/11/2021 
110 

377,80 

MWT-

METALWORKING 

TECHNOLOGIES, 

LDA 

0,00 
110 

377,80 

Remodelação do Pavilhão da 

Escola Ribeirinha Machado 

(Remodelação das caixilharias) 

2972 31/08/2021 
139 

251,22 

MWT - Metal 

WorkingTecnoligies, 

Lda. 

0,00 
139 

251,22 

Arranjo urbanístico em 

Ferrugende 
2906 19/08/2021 94 869,31 Baltazar & Filhos, Lda 54 565,33 

40 

303,98 
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Ribeira da Lavandeira 2919 25/08/2021 89 615,05 
Custódio Pereira 

Areias Tender, S.A. 
0,00 

89 

615,05 

Arruamentos em Fornos 2943 30/08/2021 15 735,70 

Gaspar Rodrigues, 

Construção Civil e 

Obras Públicas 

8 857,36 6 878,34 

Arranjo da entrada do cemitério 

em Veiga de Lila 
3203 21/09/2021 63 605,30 

Gaspar Rodrigues - 

Construções e obras 

Públicas, Lda 

18 359,20 
45 

246,10 

Arruamentos em vários lugares 

do concelho - Barreiros 
3202 21/09/2021 65 630,75 

Custódio Pereira 

Areias Tender, S.A. 
0,00 

65 

630,75 

 

 

Dava igualmente conta, que no âmbito do contrato-programa para o ano 2022 celebrado entre o 

Município de Valpaços e a empresa local EHATB, está prevista a execução de uma empreitada 

«Beneficiação da EM 553 de Rio Bom a Seixedo», cujo procedimento de contratação pública irá 

ser lançado muito em breve. 

7 – Proteção Civil 

O Município de Valpaços, manifestou à Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, o 

interesse e disponibilidade financeira na constituição de uma 2.ª Equipa de Intervenção 

Permanente, nos Bombeiros Voluntários de Valpaços, tal como foi solicitado pelo presidente da 

Direcção e pelo Comandante na última Assembleia Municipal. Estas equipas (constituídas por 5 

elementos) são financiadas a 50% pelos Municípios e 50% pela ANEPC sendo o valor anual do 

financiamento na ordem dos 33mil euros. 

Atualmente temos uma EIP em Carrazedo de Montenegro e outra em Valpaços. 

Foram celebrados os Protocolos de Cooperação Institucional com as corporações de Bombeiros 

de Carrazedo de Montenegro e de Valpaços, perfazendo um total anual de apoios no valor de 

86 400,00€; 

Foi submetido ao Fundo Florestal Permanente, a Minuta do Termo de aceitação para apoio ao 

funcionamento das duas equipas de Sapadores Florestais do Município de Valpaços para 

90 000,00€. Nestes últimos tempos as duas equipas estão a limpar as áreas envolventes dos 

reservatórios de água e ETAs do concelho, bem como dos pontos de água de abastecimento dos 

meios aéreos de combate a incêndios. 

Uma vez mais, o Município de Valpaços forneceu 1200 máscaras à GNR (último trimestre). 

Desde dia 1 de janeiro foram comunicadas ao Serviço Municipal de Protecção Civil, 934 

comunicações de queimas. 

8 – Outros Assuntos 

Foram emitidas, desde 1de janeiro, 8 licenças de construção. 
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Desde 1 de janeiro até à presente data, devido ao constrangimento relacionado com a pandemia, a 

Casa do Vinho recebeu “apenas” 283 visitas. 

Desde 1 de janeiro a 18 fevereiro, foram efetuados 442 serviços na Loja de Cidadão, nas mais 

variadas áreas. 

O Gabinete de Promoção ao Investimento realizou 45 atendimentos, no período de 2 de janeiro a 

21 de fevereiro. 

Destaque para o BUPi, uma plataforma inovadora fruto da cooperação entre a Administração 

Central e Local, respetivamente, o Ministério das Finanças (AT), o Ministério da Justiça (IRN), 

do Ambiente (DGT), da Agricultura (IFAP, ICNF), o Município e as Associações locais, onde 

foram efetuados 3014 registos georreferenciados. 

Destaque para o bom funcionamento do centro de recolha de animais de companhia, que importou 

em 180.000,00€, situado no cabeço e que comporta as mais modernas e funcionais instalações. 

Será, em breve, lançada uma campanha para adoção dos animais residentes no Centro. 

Conforme prometido, estão em fase de conclusão os percursos pedestres da Ribeira da Fraga, a 

Rota dos Castanheiros (ligação entre Padrela, Sobrado, Junqueira e Seixedo) e a Rota dos Lagares 

Cavados na Rocha, entre Vilarandelo e Santa Valha. 

Dar conta do Caminho Português de Santiago do Oeste, que passa no Concelho de Valpaços, 

estado devidamente assinalado.  

O Município de Valpaços engloba o itinerário que pretende valorização a Estrada Nacional n.º 

103, procurando dinamizar o seu património cultural, turístico e gastronómico. 

Nota para a transferência de competências nas áreas da Saúde, Educação e Segurança Social. Na 

área da Educação, o Senhor Delegado Regional, como lhe competia, iniciou o processo da 

transferência, anunciando a passagem de 83 funcionários para a esfera da autarquia. Diga-se que 

o rácio de funcionários seria apenas de 64. O Estado comprometeu-se a transferir para a autarquia, 

neste âmbito, um valor de cerca de 1.300.000,00€ correspondente ao período de abril a dezembro 

de 2022. 

Relativamente ao setor da Saúde, o Senhor Presidente da Câmara, informou que não existiu 

qualquer contacto com por parte da Administração Central no sentido de agilizar o processo. Mais, 

deu nota do avançado estado de degradação do Centro de Saúde de Valpaços, a necessitar de obras 

urgentes e de valor avultado. Reparo, também, para o mau estado das viaturas, a necessitarem 

reparação ou substituição. Em suma, o Município irá incorrer num encargo volumoso do qual não 

será, certamente, ressarcido na totalidade por parte da Administração Central. Relativamente à 

Segurança Social, o Município receberá um montante de 171.802,00€, passando para a alçada da 

Câmara Municipal, 4 técnicos superiores e 6 assistentes técnicos. 
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Relativamente ao projeto do reservatório de Maceiras, o Senhor Presidente, esclareceu que o 

mesmo se encontra a aguardar parecer da APA, para posteriormente dar início ao Estudo de 

Impacto Ambiental, ao Estudo da Diretiva Aves e Habitats da União Europeia, ao Projeto de 

Execução e a constituição de um painel independente de especialista sobre a adequação e 

segurança do projeto do reservatório. 

O Senhor Presidente da Câmara insurgiu-se contra os “estudos” que visam avaliar a qualidade de 

vida e o desenvolvimento dos municípios portugueses. Deu nota de um contacto por parte do 

Instituto de Tecnologia Comportamental, que em parceria com o Jornal de Notícias pretende levar 

a efeito uma análise/avaliação a vários indicadores do Município de Valpaços, comparativamente 

com outros municípios. A participação do Município de Valpaços iria proporcionar um conjunto 

de benefícios, mas para tal seria necessário custear o serviço em 12.500,00€, acrescidos de IVA. 

Ora, o Senhor Pretendente da Câmara, mostrou-se indignado com a referida prática que permite 

ter bons indicadores a quem está disposto a pagar/comprar o estudo. 

No âmbito do protocolo entre o Município de Valpaços e a Liga Internacional de Negócios e 

Exportação, o Senhor Presidente da Câmara, vai hoje mesmo receber um conjunto de 

personalidades estrangeiras com vista a estabelecer contactos com cooperativas e empresas no 

sentido de proporcionar a abertura de canais comerciais que potenciem a exportação de produtos 

locais.   

Deu nota da realização da Feira do Folar, este ano em formato presencial, nos dias 8, 9 e 10 de 

abril. Deu nota da recuperação de um exemplar do cartaz da primeira Feira do Folar, realizada em 

1999. 

Por último, e respondendo a um comentário da Deputada Municipal, Senhora Dra. Ema Gonçalo, 

e à constante utilização do telemóvel, afirmou que apenas admite ser interrompido pelo Senhor 

Presidente da Assembleia. Mais, considerou que quem assume um cargo neste órgão, deve estar 

sempre disponível para discutir os assuntos de interesse do Concelho. Ora, quem não está de corpo 

e alma, sempre pode sair e dar lugar a outro. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia concedeu a palavra à deputada municipal, Senhora Dra. 

Ema Gonçalo, para um ponto de ordem. 

A Senhora Deputada, desafiou o Senhor Presidente da Câmara a enumerar as vezes que faltou e as 

vezes que saiu mais cedo. Relativamente ao uso do telemóvel, afirmou que o faz por questões 

laborais, mostrando-se sempre pronta para o debate político  

Por último, afirmou que não admite que o Senhor Presidente da Câmara a ofenda. 
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O Senhor Presidente da Assembleia concebeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara, Dr. 

Amílcar Castro Almeida, para uma resposta. 

O Senhor Presidente da Câmara, esclareceu que não deixa nada por dizer nem nenhum assunto 

para discutir. Os valpacenses merecem ser esclarecidos e informados. 

 

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

do mapa de fluxos de caixa da gerência de 2021. 

Desde o ano 2020, com orçamento do Estado aprovado pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março, previa 

no seu artigo 129º, que após aprovação do mapa «Fluxos de Caixa», o saldo da gerência pudesse 

ser incorporado, por recurso a uma revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos de 

prestação de contas. Mais referia, que o pedido de integração do saldo de execução orçamental a 

apresentar ao órgão deliberativo tivesse que ser instruído, em conformidade com modelo próprio 

a divulgar pela DGAL. 

Com a Lei do Orçamento do Estado para 2021, aprovada pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 

dezembro, através do seu artigo 130º, prevê idêntica disposição, ou seja, após aprovação do mapa 

«Fluxos de caixa» pode ser incorporado, por recurso a uma revisão orçamental, antes de aprovação 

dos documentos de prestação de contas, o saldo da gerência da execução orçamental. 

Atendendo a que ainda não existe Lei do Orçamento do Estado para o corrente ano de 2022, ao 

que tudo indica só para julho deste ano, tomamos em consideração a Lei n.º 151/2015, de 11 de 

setembro – Lei de Enquadramento Orçamental, que nos diz, no seu art.º 58º, que enquanto não há 

orçamento de Estado, aplica-se ou prorroga-se a vigência do anterior, ou seja, o do ano 2021. 

O mapa fluxos de caixa, como certamente tiveram oportunidade de analisar, foi distribuído em 

dois formatos. O formato previsto no novo normativo contabilístico (SNC-AP), que se encontra 

subdividido por tipo de fluxos de atividade: Atividade operacional, atividade de investimento, 

atividade de financiamento, assim como os montantes de caixa e equivalentes de caixa no início e 

no final do período. 

Este mapa dá conhecimento aos utilizadores das demonstrações financeiras, como a entidade gera 

e usa os recursos financeiros, nomeadamente as suas fontes de rendimento, os pagamentos dos 

bens e dos serviços que consomem, os custos financeiros da sua dívida, conforme modelo 

constante da norma contabilística pública n.º 1, ou seja, a principal função é sintetizar de maneira 

estruturada, todas as entradas e saídas de recursos financeiros efetuadas ao longo do ano 2021.  

Consideramos, e por se encontrar mais discriminado por rubricas orçamentais, anexar o mapa 

fluxos de caixa idêntico ao existente no anterior normativo contabilístico (POCAL), faculdade 

permitida pelo artigo 350º da Lei do Orçamento do Estado para o ano 2021. 
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Dada esta explanação, vem hoje aqui a esta Assembleia Municipal, uma proposta que se 

consubstancia na aprovação do mapa «Fluxos de caixa» da gerência de 2021, para que seja 

possível, conforme está previsto no ponto seguinte desta ordem de trabalhos, a introdução do saldo 

da gerência do ano 2021, no montante de 6.129.435,13 euros, através de uma revisão orçamental, 

na execução do orçamento do ano 2022, e assim incrementar as dotações da receita e da despesa. 

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 1ª revisão ao 

orçamento e plano plurianual de investimentos do ano 2022. 

Após aprovação do ponto anterior desta ordem de trabalhos, condição sine qua non para 

apresentação desta proposta, torna-se necessária a introdução, sob a forma de revisão, do saldo 

apurado da gerência do ano 2021. 

Como referi no ponto anterior da ordem de trabalhos, o saldo da gerência de 2021, cifrou-se no 

montante de 6.129.435,13 euros, tornando-o o saldo mais elevado apurado em contas de gerência 

nos anos transatos neste município.  

Fruto de uma boa qualidade da gestão municipal e na fiabilidade das contas, que sempre pautou 

este executivo camarário, é possível reforçar o nosso orçamento do ano 2022, contemplando uma 

série de projetos, que certamente tiveram oportunidade de analisar, pelo que o orçamento será 

aumentado em 6.129.435,13 euros, estando previsto um incremento de 750 mil euros nas despesas 

correntes e de 5.379.435,13 euros nas despesas de capital. 

As despesas correntes que se pretendem reforçar, prendem-se com os apoios às instituições sem 

fins lucrativos, assim como a aquisição de matérias-primas para a execução de obras por 

administração direta, conservações e reparações de bens pertença ao património autárquico. 

Procedeu-se ainda, a um reforço na rubrica destinada ao pagamento da eletricidade, fruto de 

acertos gerados pela transição dos contratos da EDP para a nova entidade que veio a ganhar o 

concurso público internacional no Alto Tâmega - Endesa. Na vertente das despesas de capital, 

foram reforçadas as transferências de capital em 500 mil euros e incrementados os projetos de 

investimentos em 4.879.435,13 euros. 

Como puderam apreciar, o plano plurianual de investimentos terá a maior aplicabilidade do 

montante apurado para o incremento orçamental, estando previsto o aumento de 4.879.435,13 
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euros, discriminado nos projetos que constam no mapa que está anexo à proposta. Contempla 

reforços em alguns projetos já existentes e a criação de novos projetos de investimento, sendo o 

mais representativo o «Parque de lazer da Ribeira da Levandeira». Como já aqui dei a devida nota, 

aquando da apresentação do orçamento para o ano 2022, este projeto destina-se à requalificação 

da envolvente ao Santuário Nossa Senhora da Saúde. Esta requalificação será dividida em duas 

fases, sendo que à 2ª fase foi atribuída a designação de «Parque de lazer da Ribeira da Levandeira 

Nascente». O investimento global estimado rondará os 2,2 milhões de euros, que certamente 

engrandecerá a cidade de Valpaços atraindo mais visitantes ao nosso concelho. 

Equacionamos reforçar os projetos enquadrados no abastecimento de água e tratamento de 

efluentes que em muitas localidades são necessários. Temos perfeitamente noção dessas 

necessidades; porém, e após reuniões na CIM, estão previstos fundos no âmbito do PRR para o 

ano 2023 para esses fins, pelo que não os iremos desperdiçar, e adiaremos por um ano a 

generalidades esses investimentos, acudindo neste ano, aqueles que são de todo inadiáveis, 

considerando às atuais condições das infraestruturas existentes. 

Dizer por fim, que os serviços camarários estão a trabalhar nos procedimentos concursais, de forma 

a colocar as obras a concurso com a maior celeridade possível.  

Esperamos que o mercado responda, que não acuse a falta de mão-de-obra e a escassez de matérias-

primas como temos vindo a assistir nestes últimos tempos, com sucessivos pedidos de prorrogação 

de prazos para conclusão das empreitadas. 

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 Vítor Nogaró. 

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. 

Em seguida, destacou que, após a introdução do saldo de gerência, o orçamento municipal ascende 

a mais de 20.000.000,00€: uma soma considerável.  

Além da obra do Santuário, que o Senhor Presidente da Câmara, aqui explanou, destacou, ainda, 

a Zona Industrial de Valpaços, a Rotunda dos Colmeais e a Remodelação da Escola Primária de 

Valpaços, como as próximas obras emblemáticas.   

Relativamente ao reforço das despesas de capital, questionou se se destinam a alguma obra 

relacionada com a Santa Casa da Misericórdia. 
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Deixou, ainda, a preocupação com a capacidade das forças económicas do Concelho darem 

resposta à realização das obras aqui apresentadas. 

 

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 ao Deputado Municipal, Senhor Vítor Nogaró. 

Relativamente à capacidade de resposta dos empreiteiros em levar a efeito as obras em apreço, o 

Senhor Presidente da Câmara, partilhou das preocupações do Senhor Deputado, na medida em que 

as consequências da pandemia ainda se fazem sentir, nomeadamente nos constrangimentos da 

mão-de-obra e na subida acentuada dos preços das matérias-primas e dos combustíveis. 

Outra preocupação prende-se com a aprovação do Orçamento de Estado, a manter-se igual ao que 

foi chumbado no tempo da “geringonça”, o Concelho de Valpaços vai perder 965.000,00€. 

Relativamente à escola primária de Vilarandelo, o Senhor Presidente da Câmara, esclareceu que o 

espaço estava abandonado e em avançado estado de degradação. Assim, indo de encontro às 

pretensões da freguesia, entendeu-se requalificar o espaço que albergará alguns serviços. 

Relativamente ao reforço das despesas de capital, e na sequência do aproveitamento dos centros 

de dia inativos, entendeu-se criar, em Fornos do Pinhal, uma Estrutura Residencial para Idosos 

(ERPI), até porque as instalações da estrutura Francisco Teixeira já não oferecem uma resposta 

satisfatória às atuais exigências. Assim, depois de executada a obra existe a possibilidade de 

permuta, ou seja, a Câmara Municipal fica com a estrutura Francisco Teixeira, em Valpaços e a 

Santa Casa da Misericórdia de Valpaços fica com a ERPI de Fornos do Pinhal 

Por último, esclareceu que a Câmara Municipal investiu no Novo Hospital um montante próximo 

de 1.900.000,00€, e não 5.000.000,00€ como gente mal-intencionada vem apregoando. Mais, 

informou que está a trabalhar numa forma legal para que o Hospital possa oferecer à população 

um serviço de urgência 24 por dia. 

 

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 

MAIORIA COM TRÊS ABSTENÇÕES. 
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4 – Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, da 

implementação de medidas mitigadoras dos efeitos económicos causados pela pandemia 

provocada pelo vírus Covid-19. 

Iniciamos este ano, e francamente esperamos, que assim não venha a terminar, sob a égide da 

pandemia e dos seus riscos. 

O estado português, 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 às famílias e às empresas. 

A pandemia de Covid-19 provocou vários efeitos económicos em Portugal, desde a previsão da 

maior recessão em tempos de democracia para o ano de 2020, até à quase paralisação de alguns 

setores da atividade económica. 

O contributo das autarquias locais no combate a este flagelo é inegável. As câmaras municipais e 

as juntas de freguesia, estiveram desde a 1ª hora na linha da frente, quer no apoio com bens 

alimentares e medicamentos a famílias isoladas, à desinfeção dos espaços, no apoio aos bombeiros 

voluntários, IPSS´s, forças de segurança, unidades locais de saúde, relançamento da economia, 

com o desenvolvimento de atividades relacionadas com a atividade económica de interesse local 

(Fundos de emergência Municipais e programa «Voucher – Apoia Valpaços»). 

Cumpre salientar que a atuação das autarquias locais no âmbito do combate à pandemia que se 

vem vivendo é de grande relevância. Todavia, não se pode deixar de assinalar que a dimensão das 

medidas tomadas foi diferenciada de município para município, sobretudo em função da respetiva 

capacidade financeira. 

Bem gostaríamos de ter apoiado mais do que nos foi possível apoiar. Mesmo assim, no território 

do Alto Tâmega fomos o concelho que mais medidas implementou no apoio às famílias e ao 

comércio. 

Não queria deixar de o referir; afigura-se uma ponderação, uma reflexão e uma reavaliação dos 

critérios de repartição de recursos pelo Estado, tendo em conta a extensão e a intensidade das 

carências de cada território, bem como a debilidade financeira de alguns municípios, 

particularmente os do interior do país. 

Muito anseio, que o previsível corte no FEF da Câmara Municipal previsto na proposta do 

Orçamento do Estado de 2022 que veio a ser chumbado na Assembleia da República, não se venha 

a concretizar. 

Pese embora haver sinais de alguma recuperação económica, conhecemos hoje o pesado impacto 

da crise pandémica sobre a situação económica e financeira das famílias e das empresas. 
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O concelho de Valpaços é um território de baixa densidade populacional, onde os rendimentos das 

famílias derivam sobretudo do setor primário e do trabalho exercido em pequenas unidades 

familiares, que estão a viver uma crise profunda em resultado do aumento significativo dos fatores 

de produção, desde as matérias-primas, aos bens alimentares, aos adubos, aos combustíveis, à 

eletricidade, … 

No setor agrícola é onde particularmente se sentem mais os níveis de rendimento do trabalho, 

conduzindo a PIB per capita anormalmente baixos, mais agravados pelo fator interioridade. 

Fatores que podem ensombrar as mais favoráveis previsões económicas. 

Todos nós sentimos o aumento generalizado de preços dos produtos; aliado a estas condições 

climatéricas invulgares para esta época do ano, prevê-se um futuro com uma certa preocupação, 

sobretudo para o setor primário, onde Valpaços assenta grande parte da sua economia. 

Continuamos a perspetivar anos difíceis. 

Este executivo sente na pele a procura crescente de famílias que recorrem aos serviços de ação 

social do município, vítimas de perdas de rendimentos e que não possuem meios para pagar o gás, 

a eletricidade, os medicamentos, os bens alimentares. 

A Câmara Municipal não é alheia aos problemas dos valpacenses, alias estamos cá todos com a 

missão de proporcionar bem-estar e melhorias de condições de vida às nossas comunidades. 

Com este sentir, trazemos hoje aqui esta proposta. A proposta possível, pois não é possível 

distribuir o que não se dispõe, que se consubstancia num conjunto de medidas que possam 

contribuir para mitigar estes efeitos devastadores provocados por esta pandemia que teima em não 

desaparecer. 

Propõe-se: 

- Isentar as taxas devidas pela ocupação da via pública, derivadas da utilização de esplanadas, até 

ao final do ano 2022; 

- Isentar as taxas devidas pelo exercício da atividade económica em mercados e feiras, até ao final 

do ano 2022; 

- Comparticipação na compra de medicamentos, adquiridos nas farmácias do concelho até ao final 

do mês de junho, requisitados através de receita médica e comparticipados pelo Serviço Nacional 

de Saúde, em: 

- 100% para as famílias que comprovadamente demonstrem que todos os titulares de 

rendimentos que compõem o agregado familiar estão em situação de desemprego e que o 

seu rendimento global deriva integralmente da categoria A e/ou B do IRS; 
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- 50% para as famílias que comprovadamente demonstrem que pelo menos um dos titulares 

de rendimentos que compõem o agregado familiar está em situação de desemprego e que o 

seu rendimento global deriva integralmente da categoria A e/ou B do IRS. 

- Isenção de pagamento das refeições escolares fornecidas pela câmara municipal, para os alunos 

titulares de escalão B (atendendo a que o escalão A já se encontra isento) até ao final do ano letivo 

2021/2022. 

- Comparticipação das despesas com a aquisição de equipamentos de proteção individual, 

adquiridos pelas Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do concelho de Valpaços, 

realizadas no âmbito do combate ao Covid-19, até aos seguintes montantes: 

– 5.000 euros para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valpaços; 

– 4.000 euros para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carrazedo de 

Montenegro. 

– Isentar de pagamento as rendas devidas pelos inquilinos do Bairro Social, relativas aos meses de 

março, abril, maio e junho. 

– Isentar de pagamento as rendas devidas pelos inquilinos das lojas do mercado e central de 

camionagem, relativas aos meses de março, abril, maio e junho. 

Esperamos que com este contributo possamos atenuar os efeitos adversos que esta pandemia tem 

provocado, ajudando, mais uma vez, as famílias, instituições e comércio local. 

 

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 da Deputada Municipal Senhora Dra. Isabel Barreira. 

A Senhora Deputada, congratulou-se com as medidas aqui apresentadas, bem como outras de 

iniciativa governamental. Assim, anunciou o voto favorável da bancada do Partido Socialista.  

 

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 à Deputada Municipal, Senhora Dra. Isabel Barreira. 
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O Senhor Presidente da Câmara, referiu que os valpacenses merecem todos os esforços que o 

Município tem feito para ajudar os mais vulneráveis. Deixou votos para que a situação pandémica 

melhore e permita uma efetiva recuperação. 

 

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. 

 

5 –Eleição de quatro membros da Assembleia Municipal de Valpaços, para a constituição da 

Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega. 

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

constituída pelos seguintes elementos: 

Dora José Batista Terrão Barroso; 

Fernando Faria Pessoa; 

Bruno Jorge Fontoura Guedes; 

Francisco Manuel Moreiras Machado. 

 

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 da Deputada Municipal Senhora Dra. Ema Gonçalo. 

A Senhora Deputada, em jeito de reflexão, lembrou que em tempos era prática, nesta Assembleia, 

apresentar listas conjuntas, constituída por um elemento do PS e três elementos do PSD. Assim, 

considerou legítimo votar a lista do PSD, mas não considera legítimo apresentar uma lista do seu 

partido (PS). 

 

Intervenção do Deputado Municipal Senhor Vítor Nogaró. 

O Senhor Deputado, lembrou que essa prática existia quando o PS tinha uma maior 

representatividade na Assembleia Municipal. Foi um gesto de boa-fé, de simpatia. Ora, neste 

contexto não existem condições de representatividade que justifiquem uma lista conjunta. Mais, a 

título de exemplo, se fosse aplicado o método de Hondt, a PS não teria direito a nenhum elemento. 

 

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

VOTOS A FAVOR, 1 VOTO NULO, 4 VOTOS BRANCOS e 3 VOTOS CONTRA. 
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Sendo dezanove horas 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 

 

 

_______________________________________  

Vítor Manuel Coelho Nogaró 

 


