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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VALPAÇOS 

 

ATA N.º 2/2022 

 
 

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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 apreciação e votação, do 

Relatório e Contas de 2021, assim como o inventário dos bens, direitos e obrigações; 

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

revisão ao orçamento do ano 2022; 

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

do contrato de delegação de competências a outorgar entre o Município de Valpaços 

e o Agrupamento de Escolas de Valpaços; 

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

alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo. 

 

Composição da Mesa 

Presidente: Sr. António Sernache de Sousa; 

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

Segundo Secretário: Sr. António Queirós Simões. 

 

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: 

Manuel Paulo Ribeiro; 

Ivo Manuel Esteves;  

Hernâni Teixeira de Sousa; 
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Fernando Faria Pessoa; 

Jorge José Araújo Martins; 

Sónia Crisálida Alvarelhos Valpaços. 

 

Correspondência recebida 

Foi recebido um ofício da Banda Musical de Carrazedo de Montenegro, dirigido ao Senhor 

Presidente da Assembleia, a solicitar a sua intervenção para que lhe seja concedido um apoio 

financeiro idêntico ao das suas congéneres do Concelho. Considera, a Direção da Banda, que a 

instituição tem sido prejudicada em dezenas de milhares de euros relativamente às outras Bandas 

do Concelho. Lamentou que o Município não pague os transportes da Banda para deslocações 

fora do Concelho. Por último, considerou que o Município deve apoiar as instituições que 

promovem e divulgam a cultura que se vai fazendo no Concelho.  

 

Foi recebido um ofício do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dirigido ao Senhor 

Presidente da Assembleia, a solicitar a realização de uma Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal na manhã do dia 25 de Abril, como forma de assinalar o 48.º aniversário da 

Revolução de Abril. 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, em tempo útil, respondeu ao Grupo Parlamentar 

do PS, informando que estava já agendada a Sessão Ordinária de Abril, para o dia 26. Ora, não 

seria de todo razoável realizar uma Sessão no dia 25 e outra no dia 26. 

 

Foi recebido um ofício da CPCJ de Valpaços, dirigido ao Senhor Presidente da Assembleia, a 

apresentar o Relatório de Actividades relativo ao ano de 2021, para conhecimento e consulta. 

 

 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. 

 

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

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

António Queirós Simões; 

António José Castro Guimarães Morais. 

 

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 
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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. 

 

De 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 fevereiro do ano de dois mil e vinte e 

dois, 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. 

 

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

Banda Musical de Carrazedo de Montenegro, 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. 

O Senhor Presidente da Câmara, mostrou alguma estranheza pelo facto da Direção da Banda 

Musical de Carrazedo de Montenegro se ter dirigido ao Senhor Presidente da Assembleia sem 

antes procurar a sua pessoa: “não é de bom-tom”. Convém também referir que nos dois mandatos 

deste executivo, o Senhor Presidente da Direcção da Banda de Carrazedo de Montenegro, só se 

deslocou ao gabinete do Senhor Presidente da Câmara por uma vez. 

Convém, pois, aferir se a Banda Musical de Carrazedo de Montenegro tem sido prejudicada em 

dezenas de milhares de euros, como reclama. 

Existem, no Concelho, três bandas de música: a Banda Municipal de Valpaços, a Banda Musical 

de Vilarandelo e a Banda Musical de Carrazedo de Montenegro. A Banda Municipal de 

Valpaços, pela sua natureza e pelo trabalho que realiza, deve ser retirada desta equação. 

Lembrou, que a Banda Municipal de Valpaços tem um protocolo com a autarquia para atuação 

na Feira do Folar, no Dia do Município, do dia 25 de Abril e outros eventos para que seja 

solicitada.  

Assim, comparando os apoios fornecidos às bandas de Vilarandelo e Carrazedo, entre 2014 e 

2018, verificou-se que a Banda Musical de Carrazedo de Montenegro recebeu uma verba de 
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50.228,00€, tendo a Banda Musical de Vilarandelo recebido um valor de 52.771,00€. Em 2019, a 

Banda Musical de Carrazedo de Montenegro, não solicitou qualquer apoio. 

No biénio 2020/21 a Banda de Carrazedo recebeu, em apoios, 26.500,00€ e a Banda de 

Vilarandelo recebeu 26.000,00€.  

Deste modo, fica demonstrado que existe tratamento igual por parte do Município. 

Relativamente aos custos com os transportes, lembrou que há muito ficou definido que o 

Município apenas suportava as deslocações dentro do Concelho. A título de exemplo, lembrou 

que as atuações da Bandas são pagas, ao invés do futebol que não é pago, não gerando nenhuma 

receita. 

Por último, mostrou disponibilidade em apresentar as contas detalhadas dos apoios concedidos, 

nos seus mandatos, às Bandas do Concelho. 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Antes da abertura das inscrições para intervenção dos Senhores Deputados, o Senhor Presidente 

da Assembleia Municipal, concedeu a palavra ao Senhor Deputado, Enfermeiro Vítor Machado 

para apresentação de uma moção de solidariedade com o povo da Ucrânia, que se transcreve: 

 

“Moção de solidariedade para com o povo Ucraniano 

 

A situação de conflito armado na Ucrânia, resultado da invasão deste país soberano, por tropas 

da Federação Russa, desde 24 de fevereiro do corrente ano de 2022, é em pleno século XXI 

inqualificável e injustificável, tendo provocado já milhões de vítimas, diretas e indiretas, e 

inúmeros mortos, feridos, deslocados e refugiados.  

Desta guerra, não faltam relatos e imagens de destruição de infra-estruturas básicas, tais como 

creches, escolas, serviços de saúde, hospitais, serviços sociais e culturais, habitações de civis, 

recintos desportivos, monumentos, museus, infra-estruturas de água e saneamento, eletricidade, 

rede viária e ferroviária, aeroportos, enfim, relatos e imagens de destruição total e arrasadora 

de aldeias, vilas e cidades da Ucrânia.  

Inevitavelmente há vítimas militares, das forças invasoras e das forças invadidas, mas 

sobretudo, assiste-se a inúmeros relatos e imagens de inúmeras atrocidades sobre civis, entre 

eles, homens, mulheres, crianças, idosos e pessoas em situação de dependência.  

 

A situação vivenciada pelo povo Ucraniano, o enorme sofrimento que lhe foi imposto, as vidas e 

sonhos roubados, as feridas abertas que inevitavelmente deixarão marcas profundas, 
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concretamente a necessidade premente de luta pela sua própria sobrevivência, não deixa 

indiferentes os membros desta Assembleia Municipal do Concelho de Valpaços. 

Deste modo, os membros da Assembleia Municipal de Valpaços em reunião ordinária de 26 de 

abril de 2022, expressam a sua total solidariedade com a Ucrânia e com o seu povo, com o 

sofrimento que lhe está a ser imposto, dos inúmeros e horrendos actos de guerra exercidos 

contra civis, com todas as vítimas da guerra, decorrente da invasão por tropas da Federação 

Russa.  

Expressam ainda, a sua imensa consternação e repúdio pela situação de conflito armado, pela 

violação de direito internacional e pelos sucessivos ataques a civis que o povo Ucraniano tem 

sido alvo. 

Os membros da Assembleia Municipal de Valpaços apelam à paz e a um cessar-fogo imediato, 

com a resolução do conflito pelas vias política e diplomática. Manifestam e reiteram o seu 

compromisso com os valores inalienáveis do direito à vida, à liberdade, assentes na Democracia 

e no Estado de Direito.  

Manifestam ainda total solidariedade e compromisso de cooperação, concretamente para com 

os refugiados do conflito que nos solicitem ajuda.  

O teor da moção deverá ser remetido às embaixadas da Ucrânia e da Federação Russa em 

Portugal.” 

 

Pelo Senhor Presidente da Assembleia foram abertas as inscrições para intervenção, no âmbito 

da referida moção, pela ordem de inscrição, usaram da palavra os seguintes: 

 

Intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Senhor Dr. Amílcar Castro de 

Almeida. 

O Senhor Presidente da Câmara manifestou a sua concordância com o teor da moção e informou 

que o executivo municipal fez chegar à embaixada da Ucrânia, em Portugal, uma nota de 

solidariedade da qual já obteve o devido agradecimento, por parte da Senhora Embaixadora da 

Ucrânia em Portugal. 

 

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. 
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Em seguida, manifestou o seu apoio a esta moção e ao povo ucraniano, criticando aqueles que 

iniciaram o conflito. Neste contexto, considerou que os europeus deixaram de ter legitimidade 

para criticar as guerras islâmicas e as guerras tribais em África. 

Lamentou o facto de a Europa ser liderada por políticos e não por estadistas. 

Criticou o PCP, que tanto lutou contra o fascismo, e agora não consegue reprovar o ataque 

desumano levado a efeito pela Federação Russa. 

Por último, deixou o desejo de um rápido desfecho para o conflito. 

 

De seguida, e não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia colocou à 

votação a moção apresentado pelo deputado municipal Senhor Enfermeiro Vítor Machado, tendo 

a mesma sido APROVADA UNANIMIDADE. 

 

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 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, a propósito do 48.º aniversário do 25 de Abril, lembrou a necessidade de não deixar 

esmorecer as conquistas da revolução dos cravos e a importância de projetar os seus valores para 

o futuro.  

Relativamente às autarquias locais e a título de exemplo, lembrou a Lei n.º 24/98, de 26 de Maio 

que obriga autarquias locais a elaboram, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se 

refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias 

constantes da presente lei. Assim, e passado o prazo para apresentação do referido relatório, a 

Senhora Deputada, questionou se o relatório já foi elaborado e se será, ou não, apresentado. 

Lembrou, ainda, a necessidade de fazer aprovar um novo regimento da Assembleia Municipal, 

visto que o atual se encontra desactualizado, não permitindo, por exemplo, a intervenção da 

Senhora Deputada eleita pelo CDS-PP. Assim, mesmo acreditando que a Senhora Deputado 

eleita pelo CDS-PP não será impedida de intervir, esse direito não pode ficar refém da boa 

vontade de ninguém. 
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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, e a propósito da celebração do 25 de Abril, lembrou que os propósitos da revolução 

não devem ser um dado adquirido. Lembrou, ainda, os avanços da extrema-direita na Europa, 

para legitimar o trabalho contínuo de forma a não deixar esmorecer as conquistas de Abril. 

Deixou alguns testemunhos, para reflexão, de ilustres políticos portugueses dos mais variados 

quadrantes políticos; 

Francisco Sá Carneiro: O valor essencial da liberdade sem a igualdade torna-se aristocrático 

privilégio de uns quantos (Assembleia Nacional 1971);  

A democracia aprende-se pelo exercício e constrói-se por meios democráticos. O exercício da 

democracia significa, aqui e agora: audiência ao Povo, iniciativa popular; participação 

institucionalizada de todos na criação de condições estruturais da sua implantação (Imprensa 

1974); 

Álvaro Cunhal: Democracia significa estar nas nossas mãos o destino das nossas vidas; 

Freitas do Amaral: Sinto-me honrado quando um fascista me vira a cara; 

Mário Soares: É preciso confiar no Povo português, nós temos obrigação de confiar no Povo 

português e no génio do Povo português. Eu sou contra as ditaduras e a favor da liberdade, sem 

a liberdade nada se passa, a prazo entra em decadência, o grave é que pode haver recuos 

civilizacionais, no passado como a história nos ensina, já houve muitos. 

Por último, sabendo que o PS não tem legitimidade regulamentar para pedir uma sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal, não aceitou a justificação dada pelo Senhor Presidente 

da Assembleia para a não realização da Assembleia Comemorativa dos 48 anos do 25 de Abril. 

O facto de se realizar uma Assembleia Ordinária no dia 26 de Abril, não pode, nem deve, ser 

motivo para a não realização de uma Sessão Solene para comemorar a revolução de Abril. 

 

Intervenção do Deputado Municipal, Senhor Sebastião Vila das Neves. 

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.  
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Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara que esclarecesse se o número de 

funcionários afetos ao Departamento de Educação, Cultura e Desporto, liderado pelo Senhor 

Eng.º Normando Vieira, é de 176, conforme informação que obteve de um presidente de junta. 

Questionou, ainda, sobre um acesso, praticamente intransitável e cheio de silvas, situado a cerca 

de 500 metros da traseira do edifício dos Paços do Concelho. 

Alertou, mais uma vez, para a necessidade urgente da limpeza das bermas das estradas 

municipais. Deixou, ainda, um alerta ao executivo municipal para a má prática de alguns 

agricultores que cultivam e remexem os terrenos até às extremidades das valetas e do próprio 

asfalto. 

Deixou um reparo ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Água Revés, pelo mau estado 

das mesas e cadeiras da secção de voto da sua freguesia. 

Insistiu, mais uma vez, na obra da rotunda da Avenida dos Colmeais. 

Relativamente à questão relacionada com a Banda de Carrazedo de Montenegro, aconselhou a 

Senhora Deputada Professora Arlete Lopes a intermediar a contenda. 

Por último, deixou uma palavra de apreço ao Senhor Secretário Geral da ONU, Engenheiro 

António Guterres, que se encontra na Ucrânia a tentar negociar o fim do conflito armado naquele 

país. 

 

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, lembrou que viveu o 25 de Abril “in loco”, pois cumpria o serviço militar em 

Lisboa. Foi o seu quartel que ocupou a RTP.  

Esclareceu que não foi o 25 de Abril que nos trouxe a liberdade, até porque os movimentos 

estudantis já faziam antever que qualquer coisa estava para acontecer. Mais, o único partido 

organizado no 25 de Abril era o PCP, que procurava instaurar uma ditadura de esquerda como 

prova o verão quente de 75. 

Deste modo, quando, daqui a alguns anos, a narrativa da esquerda apoiada pelos meios de 

comunicação social for desmontada, vai-se perceber que a liberdade foi conquistada no 25 de 

Novembro com a mobilização da sociedade civil, impulsionada por Mário Soares e Sá Carneiro. 

O Senhor Deputado, alertou que estamos a viver um período semelhante ao anterior ao 25 de 

Abril, com formas diferentes de controlo e repressão. Avisou que existe, hoje, um controle 

efetivo de instituições como o Banco de Portugal ou a Procuradoria-geral da República. Temos 
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uma comunicação manietada e um clima de medo nas empresas. Assim, uma nova revolução 

pode estar em andamento. 

Considerou, ainda, que se deve comemorar o 25 de Abril, aos 25 anos e aos 50, por exemplo. 

Ora, celebrar a data todos os anos é manifestamente um exagero. Mais, os jovens de hoje nem 

sabem, nem querem saber o que é o 25 de Abril, querem ver os seus problemas resolvidos que 

ninguém resolve. 

No seguimento da questão levantada pela Sra. Dra. Isabel Barreira, relativamente ao Regimento 

da Assembleia, o Senhor Deputado, lembrou que fez parte do grupo de trabalho que elaborou o 

documento, considerando que qualquer deputado tem direito a intervir, ao abrigo do artigo 30.º 

do documento. 

Por último, deixou uma palavra de apreço ao discurso do Senhor Presidente da CCDR-N, na 

Feira do Folar, muito coerente e sem demagogias. Elogiou, também, os discursos do Senhor 

Presidente da Câmara, nomeadamente o de domingo, onde defendeu a região e os seus produtos 

com uma convicção e um entusiasmo dignos de destaque. 

 

Intervenção da Deputada Municipal, Senhora Dra. Ema Gonçalo. 

A Senhora Deputada Ema Gonçalo, começou por agradecer a aula de história do Senhor Vítor 

Nogaró. Lembrou que apesar de só ter 8 anos, aquando do 25 de Abril, guarda memórias bem 

presentes dessa época, fruto da condição militar do seu pai. 

Mais, considerou que apesar de só ter 8 anos, tem a mesma legitimidade e a mesma obrigação de 

lembrar e celebrar a data como, por exemplo, o Senhor Vítor Nogaró. Se assim não fosse, a 

História perdia-se. 

 

Intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Veiga do Lila, Senhor Carlos 

João Neto. 

O 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, considerou a sua inequívoca vitória, nas últimas eleições autárquicas, a vitória da 

verdade, da democracia e da transparência. Como é seu dever, tem acompanhado as deliberações 

do executivo que dizem respeito à sua freguesia. Neste âmbito, estranhou a abstenção do Senhor 

Vereador do PS, José António Coroado, relativamente a um subsídio que visava repor parte da 

verba do Fundo de Financiamento das Freguesias que o anterior executivo utilizou. A emissão de 

cheques sem cobertura pelo anterior executivo, apoiado pelo PS, fora descontada na quarta e 



Assembleia Municipal de Valpaços – Ata n.2/2022, de 26 de abril de 2022 
 
 
 
 

 
 10/31

última parcela do Fundo de Financiamento das Freguesias, que pertencia, como é natural, ao 

atual executivo. 

Na reunião de Câmara de 3 de março do corrente ano, foi apresentada uma queixa, pelo Senhor 

Vereador José António Coroado, relativo a um caminho agrícola em Deimãos que alegadamente 

estaria intransitável. Em resposta, o Senhor Presidente da Junta, aconselho o Senhor Vereador a 

olhar para o passado recente da freguesia de São Pedro de Veiga de Lila onde imperava a 

mentira, a incompetência, a demagogia e sucessivos atropelos à democracia. 

O Senhor Presidente da Junta, considerou a dita queixa, mesquinha e pouco dignificante para o 

cargo de vereador, sendo apenas para beneficiar uma única pessoa que nem reside em Deimãos. 

Mais, o caminho em questão, é um caminho de consortes. 

 

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. 

 

Antes de responder às intervenções dos Senhores Deputados, o Senhor Presidente da Câmara 

manifestou alguma estranheza pelo facto de não ouvir uma única palavra, por parte dos Senhores 

Deputados do PS, relativamente às praias fluviais do Concelho, à criação de uma nova EIP e ao 

êxito da Feira do Folar, que depois de dois anos de pandemia, regressou ao formato inicial.  

 

Resposta à Deputada Municipal, Senhora Dra. Isabel Barreira. 

O Senhor Presidente da Câmara começou por lembrar que tem memória muito presente do 25 de 

Abril. Regressou de Angola com 9 anos com os seus pais que deixaram para trás os frutos de 

mais de duas décadas de trabalho. Recordou, ainda, as casas destruídas e pessoas mortas nas 

ruas: um autêntico cenário de guerra. 

Mostrou-se indignado como decorreu a descolonização, onde aqueles que roubaram e mataram 

estão hoje a ser condecorados. 

Mostrou alguma tristeza com o rumo que o país tomou, onde a justiça social é só para alguns e 

onde o interior é desprezado e maltratado.  

Mais, mostrou-se muito crítico da forma como são distribuídas as verbas do PEDU (Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano). Neste âmbito, a título de exemplo, informou que 
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Bragança vai receber 17.000.000,00€, Macedo de Cavaleiros receberá 7.000.000,00€, Chaves irá 

arrecadar 10.000.000,00€ e Valpaços 0,00 €; “Onde está a justiça social? Onde estão os valores 

de Abril?”. 

O Senhor Presidente da Câmara questionou se a justiça para os poderosos será a mesma para os 

pobres. Lembrou muitos crimes de colarinho branco que passam de recurso para recurso com o 

final que todos sabemos. 

Esclareceu que defende os valores de Abril, mas não se revê em muitas das suas ações. 

Relativamente à comemoração do 25 da Abri, o Senhor Presidente, deixou a promessa da 

realização de uma Sessão Comemorativa aquando dos 50 anos da revolução, porque é uma data 

marcante. 

Relativamente a Lei n.º 24/98, de 26 de Maio, o Senhor Presidente da Câmara, informou que não 

existe, nem nunca existiu um documento escrito embora o diploma esteja a ser cumprido na 

medida em que todas as informações solicitadas pela oposição são prontamente atendidas. 

Lembrou que os Documentos Previsionais são sempre enviados aos partidos da oposição para, se 

entenderem, darem o seu contributo para os melhorarem. Diga-se que nunca o Partido Socialista 

apresentou qualquer proposta ou sugestão. 

Relativamente ao Regimento da Assembleia, o Senhor Presidente da Câmara, considerou 

necessário ajustar o documento, pois o atual prevê apenas a existência de dois grupos 

parlamentares: PSD e PS. Ora, esta realidade alterou-se com a eleição da Senhora Deputada Dra. 

Paula Astorga, pelo CDC-PP, nas últimas eleições autárquicas. 

 

Resposta à Deputada Municipal, Senhora Dra. Ema Gonçalo. 

Considerou uma falta de respeito para com a Assembleia a saída temporária da Senhora 

Deputada por não concordar com o teor da sua intervenção. Para quem tanto apregoa os valores 

de Abril, não sabe aceitar a opinião dos outros. 

 

Resposta ao Deputado Municipal, Senhor Sebastião Vila das Neves. 

O Senhor Presidente da Câmara, esclareceu que o Departamento de Educação, Cultura e 

Desporto, tem afectos 110 funcionários distribuídos pelo edifício dos Paços do Concelho, 

Piscinas, Biblioteca, Complexo Desportivo, Escolas,  Projeto Afetos e outros. É o departamento 

com o maior número de recursos humanos, como facilmente se percebe. 

Relativamente ao caminho que estará em mau estado, e como diz o Senhor Deputado, o Senhor 

Presidente da Câmara, confessou que se o tivesse intervencionado estaria agora a ser acusado de 

favorecer a família – um tio seu tem uma propriedade nessa zona. Esclareceu, ainda, que esse 
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caminho está transitável e dá acesso apenas a terrenos agrícolas, que a seu tempo será 

melhorado. 

Relativamente à limpeza do mato das valetas das estradas municipais, o Senhor Presidente da 

Câmara, informou que está em fase de conclusão um procedimento concursal para o efeito. No 

que respeita às valetas dos terrenos agrícolas, todos sabemos que muitos agricultores lavram 

mesmo até ao limite das valetas e/ou do asfalto, cansando danos nas infraestruturas e arrastando 

terra para as vias de comunicação. Nos anos de 2020 e 2021 o Município procedeu a 

regularização de alguns itinerários mais necessitados, nomeadamente Valpaços/Zebras e 

Sá/Lebução. Em termos operacionais, torna-se impossível o Município limpar todos esses 

itinerários. 

A rotunda dos colmeais, ainda não está em construção porque tem havido alguma dificuldade em 

recolher assinaturas dos proprietários. 

 Relativamente à situação da Banda de Carrazedo de Montenegro, o Senhor Presidente da 

Câmara, aconselho o Senhor Sebastião da Neves a deixar a Senhora Vereadora Arlete Lopes fora 

do assunto, até porque tem pelouro atribuído. 

O Senhor Presidente da Câmara mostrou-se desapontado com a NATO e com a ONU, que 

parecem temer a Rússia e o seu presidente. Considerou que o Senhor Eng.º António Guterres, 

demorou a reagir. 

 

Resposta ao Deputado Municipal, Senhor Vítor Nogaró. 

O Senhor Presidente da Câmara, agradeceu as palavras elogiosas do Senhor Deputado. Afirmou 

que faz o que gosta em benefício do Concelho com total disponibilidade e empenho. 

 

Resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Veiga do Lila, Senhor 

Carlos João Neto. 

O Senhor Presidente da Câmara elogiou o discurso do Senhor Presidente da Junta, fazendo votos 

para que continue a intervir para o interesse da sua freguesia e do Concelho. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia concedeu a palavra, para um ponto de ordem, ao Senhor 

Deputado Municipal, Dr. Monsanto Glória. 

O Senhor Deputado veio manifestar a sua profunda tristeza porque o Senhor Presidente da 

Câmara não reconhece as conquistas de Abril. Não aceita que se diga que não existe justiça 

social, lembrando que hoje toda a gente tem direito a uma reforma. Lembrou, ainda a criação do 

Serviço Nacional de Saúde, um dos mais avançados da Europa. Mais, referiu que se não fosse o 
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25 de Abril o Senhor Presidente não estaria onde está hoje, nem os deputados desta Assembleia 

se poderiam manifestar livremente. 

Estranhou ainda a referência que o Senhor Presidente da Câmara fez aos deputados do PS, por 

não mencionarem o êxito da Feira do Folar. Deste modo, nunca ninguém, desta Assembleia, se 

referiu ao protocolo que existe entre a Administração Regional da Saúde e a Câmara Municipal e 

a Santa Casa que permite o funcionamento do Hospital. 

 

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

Senhor Deputado Dr. Monsanto Glória, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Valpaços, Dr. Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida. 

O Senhor Presidente da Câmara reafirmou que é um defensor dos valores de Abril, no entanto, 

considerou que o rumo que o Pais tomou não é aquele que desejava. Estamos, hoje, muto longe 

de consumar os valores de Revolução. Enfatizou que existe uma justiça para o cidadão comum e 

outra para o cidadão endinheirado: existem exemplos sobejamente conhecidos. 

Lembrou as injustiças de decorrem do cálculo de algumas reformas que permitem que alguns 

beneficiários tenham descontado uma vida inteira para a chamada “Casa do Povo” e recebam 

pouco mais de 300,00€, enquanto outros sem nunca efetuar os devidos descontos acabam por ver 

as suas reformas melhoradas. 

 

Posteriormente, o Senhor Presidente da Assembleia, ao abrigo deste Regimento, garantiu o 

direito de intervenção à Senhora Dra. Paula Astorga em igualdade de circunstâncias 

relativamente aos restantes deputados municipais. 

 

 

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. 
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Levo ao vosso conhecimento a síntese da situação financeira do município de Valpaços, 

reportada a 31 de março de 2022.  

1 – Disponibilidades 

O saldo das disponibilidades em 31 de março de 2022 era de 6.828.473,36 euros, dos quais 

10.179,80 euros encontravam-se nas caixas das tesourarias (tesouraria principal e serviço de 

águas) e 6.818.293,56 euros em contas bancárias tituladas em nome do município. 

Do total das disponibilidades existentes em bancos, 999.499,96 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 100.338,63 euros, dos quais 48.586,73 

euros a fornecedores de conta corrente e 51.751,90 euros a fornecedores de investimento. 

Ao nível dos empréstimos, a divida era de 2.545.868,99 euros a título de empréstimos de médio 

e longo prazo, o que já inclui o empréstimo no âmbito do PAEL – Programa de Apoio à 

Economia Local, cujo capital em dívida à data era de 956.755,96 euros.  

O prazo médio de pagamento no final do 4º trimestre de 2021 era de5 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, previa um total de receitas e despesas de cerca de 19,7 milhões de euros, sendo 

posteriormente incrementado para 25,8 milhões de euros. 

Em março, a receita cobrada bruta fixou-se nos 10.524.350,23 euros, correspondendo a uma taxa 

de execução de 40,7%.  

O total das receitas correntes brutas cobradas fixou-se em 3.531.629,21 euros (taxa de execução 

de 22,6%) e a receita de capital em 863.285,89 euros (taxa de execução de 20,9%). 

Ao nível das despesas, foram pagos 3.055.913,04 euros (taxa de execução de 21,71%) de 

despesas correntes e 1.700.120,75 euros (taxa de execução de 14,44%) de despesas de capital, 

perfazendo um total de despesas pagas de 4.756.033,79 euros, correspondendo a uma taxa de 

execução de 18,4%. 

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

17.724.307,94 euros, dos quais foram pagos 4.756.033,79 euros, estando assim por pagar, porque 

ainda não executados,12.968.274,15 euros.  

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

assumidos até ao final do mês de março importam em 5.883.736,16 euros, tendo sido paga a 

importância de 1.357.257,52 euros, estando assim por pagar 4.526.478,64 euros. 

O saldo para novos cabimentos, era no final de março de 3.041.030,15 euros, estando assim o 

PPI cabimentado em cerca de 71% da sua dotação disponível. 
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A execução financeira do PPI no final do mês de marçofixou-se em 12,90 %. 

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 e Alto Douro, atual Águas do Norte, que nos quais são 

reclamados cerca de 2,9 milhões de euros correspondentes aos 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 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 197.813,58 euros. 

6 – Obras em execução 

Trazemos em execução empreitadas adjudicadas no montante de 5.345.659,78 euros, de um total 

de 8.543.404,04 euros de obras que foram lançadas a concurso. 

Das obras adjudicadas, foram executados1.318.551,66 euros, estando por executar 4.484.745,25 

euros, como passo a descrever: 

 

Nome da Obra Org 
Cabimento 

Firma Adjudicatária 
Trabalho Trabalho a 

N.º Data Valor executado Executar 

Centro Municipal de Proteção Civil de Valpaços DECD 3193 26/11/2020 299 946,00 Engivalmendes 167 921,44 132 024,56 

Ribeira da Fraga (Valorização da ribeira da Fraga) DUA 2273 28/07/2020 47 444,29 Carmo-Estruturas em Madeira, S.A. 40 845,08 6 599,21 

Requalificação da praia fluvial de Miradeses/Rio Torto 
(Praia Fluvial de Rio Torto) DUA 3194 26/11/2020 443 363,55 Tâmega Trans , Lda 24 369,94 418 993,61 

Arruamentos em Seixedo DOM 406 19/01/2021 22 461,40 Conceição Cardoso & Filhos 0,00 22 461,40 
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Construção de depósito de água e redes de conduta 
em Chamoinha 

DOM 432 21/01/2021 89 600,00 Empresa de Transportes, Tâmega Trans, 
Lda. 

33 885,10 55 714,90 

Requalificação do largo do Prado em Água Revés - Fase 
3 DECD 821 24/02/2021 34 974,17 Engivalmendes 14 401,16 20 573,01 

Construção da casa mortuária em Santa Maria de 
Émeres DUA 877 02/03/2021 93 426,92 NCX 32 337,42 61 089,50 

Arranjo Urbanístico do Largo das Festas em Argeriz DECD 1813 22/03/2021 150 888,35 André Rodrigues Ribeiro-Construções, 
Lda. 

102 125,83 48 762,52 

Reconversão da antiga escola primária de Possacos em 
alojamento local - Fase I DECD 1124 24/03/2021 127 034,64 António & João Teixeira, Lda. 66 357,74 60 676,90 

Zona Industrial de Carrazedo de Montenegro DOM 1228 31/03/2021 967 888,06 Custódio Pereira Areias Tender, S.A. 472 238,00 495 650,06 

Parque de Recreio e Lazer em Santa Valha DECD 1279 07/04/2021 153 666,08 Soterra 87 716,25 65 949,83 

Arranjo Urbanístico em Rio Torto DECD 1434 20/04/2021 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 DOM 1477 23/04/2021 764 272,72 ASG - Construções e Granitos, Lda 176 916,43 587 356,29 

Construção percurso ciclável e pedonal em Carrazedo 
de Montenegro 

DOM 1460 20/05/2021 1 355 740,00 Anteros Empreitadas 90 801,06 1 264 938,94 

Valorização do troço do caminho este de Santiago em 
Portugal, entre Mirandela e Valpaços DFP 1495 27/04/2021 57 040,88 

Desafios G-Consultoria e Natureza, 
Unipessoal, Lda 0,00 57 040,88 

Cobertura do Polidesportivo do Centro Escolar de 
Valpaços - Cobertura do passadiço, caleiras e campo 
de jogos 

DECD 2961 28/09/2021 118 254,42 
MWT-METALWORKING TECHNOLOGIES, 
LDA 0,00 110 377,80 

Remodelação do Pavilhão da Escola Ribeirinha 
Machado (Remodelação das caixilharias) 

DECD 2118 25/06/2021 139 251,22 MWT - Metal Working Tecnoligies, Lda 33 920,43 105 330,79 

Arranjo urbanístico em Ferrugende DOM 2287 14/07/2021 94 869,31 Baltazar & Filhos, Lda 74 881,08 19 988,23 

Ribeira da Lavandeira DOM 2329 21/07/2021 89 615,05 Custódio Pereira Areias Tender, S.A. 0,00 89 615,05 

Arranjo da entrada do cemitério em Veiga de Lila DUA 2466 02/08/2021 63 605,30 Gaspar Rodrigues - Construções e obras 
Públicas, Lda 

56 068,70 7 536,60 

Arruamentos em vários lugares do concelho - Barreiros DOM 2646 18/08/2021 65 630,75 Custódio Pereira Areias Tender, S.A. 0,00 65 630,75 

Abastecimento de água em Vassal DOM 846 25/02/2022 63 492,41 Em concurso    

Saneamento em Sonim DOM 844 24/02/2022 116 405,10 Em concurso    

Construção de muro de suporte ao longo da EM 551 DOM 845 24/02/2022 97 699,65 Em concurso    

Construção de muros de suporte junto à Ribeira de 
Vassal, em Vassal DOM 848 24/02/2022 42 396,86 Em concurso    

ETAR de Lebução  DOM 849 24/02/2022 101 395,40 Em concurso    

Parque de Lazer da Ribeira da Levandeira DUA 832 23/02/2022 1 389 945,25 Em concurso    
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Remodelação da Escola Primária de Paranhos DECD 837 24/02/2022 31 800,00 Agostinho Sá Santos Lobo 0,00 31 800,00 

Reparação da capela de Émeres DECD 836 24/02/2022 15 900,00 Humberto Mateus Ferreira 0,00 15 900,00 

Construção de um muro na antiga escola primária de 
Santiago da Ribeira de Alhariz DECD 951 08/03/2022 10 638,00 Construções Solar da Figadosa, Lda 0,00 10 638,00 

Obras de saneamento na Rua Maputo na Cidade de 
Valpaços 

DOM 928 03/03/2022 16 918,00 Em concurso    

Arruamentos em Sobrado DOM 929 03/03/2022 66 014,25 Em concurso    

Aquisição de uma viatura ligeira de passageiros para a 
DUA DUA 960 08/03/2022 22 152,53 Em concurso    

Substituição do pavimento do campo de jogos do 
pavilhão desportivo de Valpaços 

DECD 962 09/03/2022 90 100,00 Em concurso    

Aquisição de duas viaturas ligeiras de mercadorias  DUA 961 09/03/2022 85 226,68 Em concurso    

Construção de edifício para atividades culturais e 
recreativas em Serapicos DECD 1009 11/03/2022 58 869,94 Em concurso    

Ampliação do parque infantil "Formiga" em Valpaços DECD 1004 10/03/2022 74 577,71 Em concurso    

Obras de saneamento no concelho - Argemil DOM 1100 16/03/2022 27 706,97 Em concurso    

Arruamentos em Rio Torto DOM 1152 21/03/2022 20 874,22 Em concurso    

Arranjo envolvente à capela mortuária do Crasto DECD 1149 21/03/2022 29 926,87 Gaspar Rodrigues Construção e Obras 
Públicas, Lda 

0,00 29 921,68 

Arruamentos na Rua das Cortelhas em Vassal DOM 886 28/02/2022 20 265,68 Anteros Empreitadas, SA 0,00 19 901,50 

Arruamentos em vários lugares do concelho - 
(Valpaços) DUA 1167 23/03/2022 31 783,04 Em concurso    

Parque de lazer da Ribeira da Levandeira Nascente DUA 1287 05/04/2022 883 940,26 Em concurso    

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

Município de Valpaços e a empresa local EHATB, foi adjudicada ao empreiteiro «Custódio 

Tender» a execução da obra «Beneficiação da EM 553 de Rio Bom a Seixedo», pelo montante 

de 75.958,33 euros. 

7 – Proteção Civil 

Foi assinado PROTOCOLO – Condições de contratação e funcionamento das Equipas de 

Intervenção Permanentes” – com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Valpaços, para a constituição de uma segunda EIP. O protocolo tem vigência de 3 anos. 

Perfazendo um gasto total (nos 3 anos), a cargo do Município de Valpaços de 97 695,34€ 

(32 565,11€/ano). Mais se informa que o município já comparticipava uma EIP em Valpaços e 
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outra em Carrazedo de Montenegro. Futuramente o encargo anual do Município nas três EIPs 

será 97 695,34€. 

De acordo com o Despacho n.º 3369/2022, de 22 de março, foram identificadas as freguesias 

prioritárias para efeitos de fiscalização da gestão de combustível em 2022. 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 

Tinhela e Alvarelhos 

Veiga de Lila 

Foram comunicadas, Serviço Municipal de Protecção Civil, desde o dia 1 de janeiro,1459 

queimas de sobrantes, sendo posteriormente encaminhadas para a GNR.  

O Plano Municipal de Defesa da floresta Contra Incêndios foi objeto de parecer prévio favorável 

da Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Valpaços, obtido em 25 de novembro de 2021, 

e de parecer vinculativo positivo, exarado pelo ICNF, encontrando-se agora em consulta pública 

até ao dia 5 de Maio. 

Foi solicitado ao Município de Valpaços, uma proposta para a construção de novos pontos de 

água, que será posteriormente analisada pelo ICNF, sendo esta entidade responsável pela 

execução da candidatura (mapa). 

8 - Outros assuntos 

Congratular o eufonista Rafael Frade pela conquista do primeiro lugar no International 

Euphoniun Competition. 

Congratular o cabeleireiro Ricardo Anjos pela conquista do segundo lugar no Campeonato 

Nacional do Cabeleireiro CACCP 2022. 

Congratular os dirigentes do Valpaços Futsal Clube pela atribuição da certificação da «Bandeira 

da Ética», por parte do IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude.  

Felicitar a equipa de juniores da Academia Johnson Januário pela conquista do Campeonato 

Distrital de Juniores de Futsal da AF Vila Real 
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Informar que a Câmara Municipal de Valpaços, conjuntamente com a sociedade civil e diversas 

instituições do Concelho, desenvolveu uma campanha de solidariedade com o povo ucraniano, 

fazendo chegar mais de 24 toneladas de diversos bens. 

Informar que, no início de março, foi reaberto o Auditório Arte e Cultura Luís Teixeira e as 

Piscinas Municipais, conforme prometido, desde que a situação pandémica o permitisse. Da 

mesma forma, foi retomada a atividade do Projeto Afetos. 

Destacar o prémio 5 Estrelas Regiões 2022, atribuído à Praia Fluvial do Rabaçal, na categoria de 

praias do distrito de Vila Real 

Foi adquirido um terreno contíguo à zona industrial de Valpaços com área superior a 5 hectares, 

pelo valor de 351.000,00€, para proceder a sua ampliação. 

Foram emitidas, desde 1de janeiro até à presente data, 25 licenças de construção. 

Desde 1 de janeiro até à presente data, devido ao constrangimento relacionado com a pandemia, 

a Casa do Vinho recebeu “apenas” 1087 visitas, realizando um volume de vendas de 2.803,91€. 

Desde 1 de janeiro a 26 de abril, foram efetuados 882 serviços na Loja de Cidadão, nas mais 

variadas áreas. 

O Gabinete de Promoção ao Investimento realizou 145 atendimentos, no período de 2 de janeiro 

a 26 de abril. 

Após dois anos de pandemia a Feira do Folar realizou-se, este ano, em formato presencial. 

Convém destacar o enorme sucesso do certame com número recorde de vendas e visitantes. Para 

o êxito do evento, muito contribui a campanha de divulgação e promoção que o Município de 

Valpaços pôs em marcha com a devida antecedência. Destacamos a presença em vários 

programas de televisão dos canis generalistas; campanhas nas redes sociais; criação de selos 

alusivos ao certame, em parceria com os CTT; publicitação do evento na rede multibanco; 

outdoors, um pouco por todo o pais com destaque para Lisboa e Porto; contactos com agências 

de viagens; participação em feiras nacionais e internacionais e a transmissão em direto no 

programa “Somos Portugal” da TVI – canal com maior audiência. 

Destaquem, ainda, para a vertente desportiva, lúdica e cultural, com a atuação de ranchos 

folclóricos, grupos de concertinas e o raid TT Rota do Folar. 

Por último, deixou a promessa, antes do fim do mandato, da construção de um novo pavilhão, 

nomeadamente para acolher a zona de restauração da Feira do Folar. Acrescentou, que a dividida 

do Município ascende, neste momento, em 2.000.000,00€, que, a ser amortizada ao ritmo atual, 

vai ser de cerca de meio milhão de euros no final do seu mandato – um valor insignificante 

comparado com o cenário que encontrou quando chegou à Câmara Municipal. Deste modo, a 

situação financeira do Município pode acomodar tal investimento. 
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2 – Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para apreciação e votação, do Relatório 

e Contas de 2021, assim como o inventário dos bens, direitos e obrigações. 

A obrigação de prestar contas que assiste ao Autarca, não pode abster-se à demonstração das 

suas atuações e à revelação dos resultados efetivos das mesmas. 

Sintetizarei os aspetos mais relevantes do Relatório de Atividades & Contas do ano 2021, que 

certamente tiveram a oportunidade de apreciar, pois apresenta-se de fácil leitura, revelando a 

preocupação sempre presente do Departamento de Finanças e Património em tornar o relatório, 

envolto numa complexidade técnica contabilística, numa leitura simples, inteligível e aprazível, 

mesmo para aqueles que não estão tanto familiarizados com a área das finanças públicas. 

Como é referido no relatório de atividades e contas, sob o ponto de vista contabilístico, foram 

utilizados os subsistemas de contabilidade orçamental, financeira e de gestão, concretamente as 

27 normas de contabilidade pública, bem como as recomendações emanadas pela Comissão de 

Normalização Contabilística. 

A nível orçamental, o orçamento inicial previa cerca de 19.079.446 euros. Sendo que o 

orçamento final fixou-se nos 25.711.690 euros. Ao longo da gerência, ocorreram factos que 

contribuíram para esse incremento, nomeadamente a introdução do saldo da conta de gerência do 

ano 2020, no montante de 3.994.989 euros, o aumento do FEF de 2020 para 2021 (942.011 

euros) e a cedência de infraestruturas afetas ao abastecimento de água às «Águas do Norte, 

S.A.», alienadas pela quantia de 1.695.244 euros, o que já inclui o valor do IVA. 

Em termos de execução, foram arrecadados 25.216.935,44 euros e pagos 19.087.500,31 euros. 

O saldo de operações orçamentais que transitou do ano 2020 para 2021, foi de 3.994.989,86 

euros e o saldo a transitar para o ano 2022 fixou-se em 6.129.435,13 euros; valor mais alto de 

sempre. Esta folga orçamental já integrada na gerência de 2022, em resultado da aprovação por 

este órgão deliberativo, em sua sessão do dia 22 de fevereiro de 2022, do mapa de fluxos de 

caixa, como certamente se recordarão. 

Ao nível da execução orçamental da receita corrente, a receita cobrada líquida fixou-se nos 

15.692.931 euros. O capítulo da receita com maior expressividade nesta componente do 

orçamento é o das «Transferências correntes», por onde passa a arrecadação do FEF corrente, o 

Fundo Social Municipal, a participação variável no IRS e a receita do IVA. 

No capítulo dos «Impostos diretos» forma arrecadados 1.805.448,02 euros, com maior destaque 

para o IMI, com uma arrecadação de 1.231.418,54 euros, sendo certo que a taxa de IMI que o 

Município mantém em vigor é a mínima prevista no Código do IMI (0,3%), que anualmente é 

aprovada por este órgão deliberativo. 
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A receita fiscal arrecadada em 2021 (1.805.448,02 euros) foi inferior em 86.836,50 euros face ao 

montante recebido no ano 2020 (1.892.284,52 euros), contrariando a tendência crescente que se 

vinha a verificar em anos transatos. 

Ao nível das taxas, multas e outras penalidades, a taxa de saneamento representou 84% do 

montante arrecadado neste capítulo, sendo responsável pelo encaixe de 414.121,60 euros, pese 

embora este montante seja insuficiente para ocorrer às despesas suportadas com o tratamento das 

águas residuais. 

Na venda de bens e serviços correntes, a receita arrecadada foi de 1.257.019,10 euros, sendo que 

a venda da água, tarifa de resíduos sólidos urbanos e a tarifa da disponibilidade da rede, no seu 

conjunto, são responsáveis por 88% da receita arrecadada neste capítulo. Todavia, a faturação 

dos serviços de água foi inferior à registada na gerência de 2020, atendendo às isenções e 

descontos promovidos pela autarquia no âmbito das medidas mitigadoras de apoio às famílias e 

empresas que mais efeitos adversos sofreram com a pandemia Covid-19. 

Na execução orçamental da receita de capital, a dotação inicialmente prevista era de 4.108.625 

euros, onde foram arrecadados 5.473.002,20 euros, distribuído pelo capítulo da «Venda de bens 

de investimento» onde foram recebidos 1.815.666,90 euros, na «Transferências de capital» com 

uma execução de 3.655.654,63 euros e em «Outras receitas de capital» foram arrecadados 

1.680,67 euros. 

No capítulo das receitas de capital a verba com maior expressão é a das «Transferências de 

capital». Por aqui passou o FEF de capital e a verba atribuída nos termos do art.º 35 da Lei das 

Finanças Locais, ambas provenientes do Orçamento do Estado, assim como os fundos 

comunitários, onde foram arrecadados 1.359.010,80 euros de projetos cofinanciados, 

nomeadamente a remodelação das escolas (Secundária e EB 2/3 – Valpaços e Carrazedo), o 

bairro 1º de Maio, a construção do percurso ciclável e pedonal na cidade de Valpaços, os 

percursos do rio Rabaçal, os espaços de cidadão (Vilarandelo e Carrazedo), o centro municipal 

de proteção civil, a promoção das tecnologias de informação de conhecimento (TIC) e 

capacitação da administração pública (BUPI). A execução ficou abaixo do inicialmente previsto, 

influenciada, sobretudo, pela não arrecadação da totalidade dos fundos comunitários inicialmente 

previstos e pela não efetivação do acordo de mutação dominial aprovado neste órgão deliberativo 

em 28 de setembro de 2020, a outorgar entre o Município e a IP-Infraestruturas de Portugal, que 

previa o pagamento por parte da IP de 358.646 euros, com o objetivo de integrar na rede viária 

municipal o troço de estrada da ER 206, entre o Km 145 e o Km 151, numa extensão de 6 Km. 

Ao nível da evolução da receita, no último triénio (2019, 2020 e 2021) a receita arrecadada teve 

uma evolução positiva, traduzindo-se num incremento de cerca de 3.562.774 euros, em 

resultado, entre outros aspetos, do aumento do FEF, dos dividendos obtidos das empresas em que 
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o município de Valpaços participa e a verba extraordinária que foi concretizada na sequência da 

cedência de bens afetos ao abastecimento de água. 

Na execução orçamental da despesa, foram pagos 19.087.500,31 euros, correspondendo 

12.694.217,51 euros a despesas correntes e 6.393.282,80 euros a despesas de capital. 

O capítulo das despesas correntes com maior significado é o da despesa com o pessoal, tendo 

sido pagos 6.022.891,55 euros, a título de remunerações, encargos com a saúde incorridos com 

os trabalhadores municipais, contribuições para a Segurança Social e Caixa Geral de 

Aposentações, seguros de acidentes de trabalho, fardamentos, entre outros. 

Na aquisição de bens e serviços correntes foram gastos 4.328.167,03 euros, em resultado da 

aquisição de água potável para distribuição ao domicílio, no tratamento das águas residuais, nos 

transportes escolares, na iluminação pública e dos edifícios municipais, na recolha e tratamento 

dos resíduos sólidos urbanos, na limpeza das bermas das estradas municipais, nos combustíveis, 

nos géneros alimentares para as cantinas escolares, nas conservações e manutenções de bens 

pertença ao património municipal, entre muitas outras despesas essenciais na prossecução das 

atribuições e competências que nos incumbem. 

No apoio a instituições sem fins lucrativos, e pese embora algum “burburinho” que algumas 

pessoas pretendem criar, a Câmara Municipal, dentro das suas capacidades financeiras, sempre 

apoio as instituições concelhias: Religiosas, culturais, desportivas, humanitárias e IPSS´s.  

São instituições necessárias ao funcionamento de uma sociedade moderna e civilizada como a 

nossa. Quem não gosta de ver as nossas bandas filarmónicas, as equipas de futebol a jogar nos 

respetivos campeonatos onde estão inseridas e que tão bem representam o nosso concelho, o 

apoio na componente educativa e atividades extracurriculares aos nossos alunos, o 

funcionamento das instituições de solidariedade social, as corporações de bombeiros, entre 

outras. 

Foram atribuídos 1.218.238,04 euros, valor abaixo em 248 mil euros face ao montante atribuído 

em 2020. As entidades que beneficiaram dos apoios com maior expressividade foram: a 

associação de pais, no âmbito da prossecução das atividades extracurriculares e componente de 

apoio à família do agrupamento de escolas de Valpaços; os bombeiros voluntários (Valpaços e 

Carrazedo de Montenegro) no âmbito do financiamento das Equipas de Intervenção Permanentes 

(EIP´s), do dispositivo especial de combate a incêndios florestais (DECIF), no financiamento da 

sua atividade operacional de socorro e proteção civil; às fábricas da Igreja, aos grupos e 

associações desportivas, às bandas filarmónicas, à Santa Casa de Misericórdia de Valpaços e 

demais IPSS´s do nosso concelho. Temos apoiado, dentro da disponibilidade financeira do 

município, a generalidade das instituições, sem discriminar ninguém. E mais apoiaríamos se 
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recursos financeiros tivessem. Algumas pessoas só se lembram destas instituições quando delas 

precisam, mas a Câmara municipal tem de se lembrar de todas, sem exceção. 

Na execução da despesa de capital, a aquisição de bens de investimento assume o montante mais 

expressivo, foram pagos ao longo da gerência 4.873.156,95 euros. As importâncias pagas a título 

de despesas de capital totalizaram 6.393.282,80 euros, representando em termos relativos 

33,49% do total da despesa paga. 

Foram abatidos aos passivos financeiros, por conta dos empréstimos contratualizados pelo 

município, 558.778,65 euros. De lembrar a alguns, e de informar aqueles que estão nesta 

Assembleia pela primeira vez, ao longo destes nove anos que levo nas funções de Presidente de 

Câmara, apenas foi contratualizado no ano 2019 um empréstimo bancário no montante de 

1.381.611,68 euros; e este, para fazer face a 19 investimentos prementes e necessários em 

algumas freguesias do nosso concelho, repondo desta forma a capacidade financeira e de 

investimento do Município, em resultado do compromisso unânime, da Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal, na atribuição do apoio à Santa Casa da Misericórdia de Valpaços no 

âmbito da construção do hospital de Valpaços, como todos são sabedores. 

O capital em dívida de empréstimos em 31 de dezembro de 2021 fixou-se nos 2.586.485,19 

euros. A dívida à banca foi reduzida em 17,31% em relação ao ano transato. De referir ainda, e 

sobretudo para os novos membros e também para os mais esquecidos, que se inclui neste capital 

em dívida, o empréstimo contratualizado no ano 2012, entre a Câmara Municipal e a Direção-

Geral do Tesouro e Finanças, que visou o pagamento de dividas vencidas a fornecedores no 

montante de 2.649.478,11 euros. 

Na gerência de 2021, o município obteve um excedente orçamental no montante de 2.904.366,23 

euros. Como podem verificar, a Câmara Municipal de Valpaços não contribui para o défice 

público. 

Em 31 de dezembro a dívida do município era de 2.738.107,91 euros, o valor mais baixo do 

quinquénio, sendo o valor mais baixos dos últimos 5 anos. Desse montante em dívida, 

2.545.868,98 euros (ou seja 93%) dizem respeito a empréstimos bancários e ao PAEL. 

Gerência após gerência, a dívida tem vindo a ser reduzida sucessivamente. O Município de 

Valpaços também tem «Contas Certas», usando o termo de um ex-governante. 

Minhas senhoras e meus senhores, isto é fruto de um trabalho rigoroso, cauteloso e de muita 

responsabilidade. Gerir dinheiro público acreditem que não é uma tarefa nada fácil. 

O resultado líquido do período foi negativo em 21.996,90 euros; um resultado menos negativo 

que o do período de 2020 (que foi de menos 1.075.708,99 euros). A influenciar pela negativa 

este resultado, estão os gastos com as depreciações e amortizações, que se traduziram em 

5.781.518,77 euros. O património da autarquia tem muita materialidade, desde a rede viária, as 
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infraestruturas de água e saneamento, os edifícios, as viaturas e maquinaria, o mobiliário, o 

equipamento informático, que ano após ano, vão perdendo valor e essa perda de valor é refletida 

como um gasto contabilístico evidenciado na rubrica «Depreciações e amortizações». 

Apresenta o «Balanço» um total do ativo de 100.247.054,47 euros, um total do passivo de 

7.620.945.36 euros e um património líquido no valor de 92.626.109,11 euros. 

A «Demonstração de Resultados» evidencia um Resultado Líquido do Período negativo, no 

montante de 21.996,90 euros. No período, os rendimentos e os gastos, cifraram-se em 

19.349.233,14 euros e 19.371.230,04 euros, respetivamente. 

Por último, deixar uma nota de reconhecimento e agradecimento a todos os dirigentes e 

trabalhadores do Município, pelo sentido de responsabilidade, zelando pelo que é de todos com 

muito profissionalismo e empenho, assim como todos aqueles que interagem com esta 

instituição. Aos presidentes de junta, pela dedicação e atitude positiva, pela ajuda que nos 

concedem na resolução dos problemas e anseios das respetivas populações. As forças vivas 

locais com as quais mantivemos uma relação de proximidade e cooperação. Aos fornecedores 

pelo bom relacionamento comercial, permitindo-nos encarar o futuro próximo com muita 

confiança. É nosso compromisso, continuarmos a focar-nos no trabalho sério e responsável que 

temos vindo a desenvolver a fim de construirmos um Concelho melhor, com mais qualidade de 

vida para as populações. A todos, o meu sincero obrigado.   

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 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. 

O Senhor Deputado começou por elogiar o documento: explicito, rigoroso e bem elaborado. 

Deixou uma nota de apreço à forma detalhada e explicita como o Senhor Presidente da Câmara 

apresentou o documento. 

No que concerne à receita, o Senhor Deputado, lembrou que o orçamento registou um valor de, 

aproximadamente, 25.711.000,00€, arrecadando um montante próximo de 25.217.000,00€. Ora, 

temos uma taxa de execução de 98,08%, muito acima dos 85% exigidos por Lei.  
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Do lado da despesa verificou-se uma taxa de execução de apenas 74,24€, com um valor de cerca 

de 19.000.000,00€, passando aproximadamente 6.130.000,00€ para a conta de gerência do 

exercício seguinte. Notou um desvio assinalável na aquisição de bens com um valor de quase 

4.000.000,00€, acreditando que se deveu a constrangimentos provocados pela pandemia, devido 

à falta de mataria prima e mão-de-obra. Notou, ainda, a não realização de alguns projetos por 

falta de concorrentes. 

Considerou que, apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia, o orçamento foi bem 

executado, com rigor, prudência e transparência: um orçamento de contas certas. 

Deste modo, o documento só pode merecer a aprovação da Bancada do PSD. 

 

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. 

O Senhor Presidente da Câmara, agradeceu a análise cuidada e rigorosa feita pelo Senhor 

Deputado: um profundo conhecedor desta matéria. 

Lembrou que apesar de ser anos de eleições este orçamento manteve uma linha de rigor e 

transparência sem qualquer vício de eleitoralismo. 

Confirmou que a execução da despesa ficou aquém do esperado pelos efeitos, já mencionados, 

da pandemia que não permitiram a execução de várias obras. 

 

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 QUATRO ABSTENÇÕES. 

 

 

3 – Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, da 2ª revisão 

ao orçamento do ano 2022. 

A Lei-Quadro n.º 50/2018, de 16 de agosto, estabeleceu as competências para as autarquias 

locais, nomeadamente no âmbito da Educação, Saúde e Ação Social. A concretização da 

transferência de competências nos órgãos municipais, foi operacionalizada pelo Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro, no caso da Educação, pelo Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, 

no domínio da Ação Social e o Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, no caso em apreço da 

Saúde. 



Assembleia Municipal de Valpaços – Ata n.2/2022, de 26 de abril de 2022 
 
 
 
 

 
 26/31

No que à educação concerne, a competência foi descentralizada no passado dia 1 de abril. 

Entretanto transitaram para os quadros do pessoal da Câmara Municipal de forma automática, 83 

funcionários advindos do Ministério da Educação: 64 Assistentes Operacionais e 19 Assistentes 

Técnicos. 

Os contratos em vigor tendentes à aquisição de bens e serviços destinados ao Agrupamento de 

Escolas, e para evitar alterações feitas à pressa e constrangimentos aos fornecedores, foi intenção 

do executivo, conforme o ponto 4 que se segue nesta ordem de trabalhos, que os mesmos 

permanecessem como estão até ao seu término, transferindo a Câmara Municipal para o 

Agrupamento de Escolas de Valpaços as verbas necessárias para a sua execução. 

Com base na Proposta de Lei n.º 116/XIV/3 apresentada à Assembleia da República no ano 

2021, que se traduzia na proposta do Orçamento do Estado para o ano 2022, que viria a ser 

chumbada. E com base na atual Proposta de Lei n.º 3/XXIII/2022, de 12 de abril, que contem o 

Orçamento do Estado para o ano 2022, a ser discutido na Assembleia da República, e desta vez 

certamente será aprovada, o Fundo de Financiamento da Descentralização prevê as seguintes 

verbas a transferir para o Município de Valpaços: 

Área da Saúde – 165.211,00 euros 

Área da Educação – 1.382.241,00 euros 

Área da Ação Social – 171.802,00 euros 

O que perfaz o montante total de 1.719.254,00 euros. 

E porque se trata de um aumento global do montante do orçamento, e não resultando de receita 

legalmente consignada, pretende-se com esta revisão orçamental acomodar as verbas 

provenientes do envelope da descentralização, incrementando o orçamento da receita, por forma 

a fazer face ao pagamento das despesas estimadas. 

Sendo certo, e concretamente na área setorial da saúde, o dinheiro previsto pelo Estado não é 

suficiente, isto caso a proposta do Orçamento do Estado se mantenha nestes moldes. Inicialmente 

foi-nos transmitido que seriam transferidos 9 assistentes operacionais. Numa reunião que 

tivemos no passado mês de março, e conforme informação do ACES do Alto Tâmega, são 15 os 

Assistentes Operacionais que transitarão para os quadros do município. Já para não falar do 

parque automóvel, em fim de vida, computadores obsoletos, mobiliário danificado, edifícios, 

entre outros, a necessitar de intervenções em sede de construção civil. 

Esta descentralização, caso não seja acompanhada do justo envelope financeiro, daqui a poucos 

anos os municípios apenas têm despesas correntes e estarão com graves problemas de 

sustentabilidade. 

Em suma, a despesa que está prevista nesta revisão orçamental, contempla os gastos com o 

pessoal, com a aquisição de bens e serviços e a transferência prevista para o Agrupamento de 
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Escolas de Valpaços, para poder concretizar o contrato de delegação de competências que está 

previsto no ponto seguinte da ordem de trabalhos desta assembleia. 

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 Vítor Nogaró. 

O Senhor Deputado, começou por lembrar o discurso do Senhor Presidente da Câmara na 

abertura da Feira do Folar, onde, subtilmente, mostrou a sua discordância, nesta matéria, entre o 

Poder Local e o Poder Central. Considerou, tal como a Senhora Dra. Ema Gonçalo, em 

anteriores Assembleias, que este modelo não serve, vai acentuar as desigualdades entre o interior 

e o litoral. O que o Governo está a fazer é transferir divida para os Municípios de forma 

coerciva, ficando claro que o pacote financeiro é manifestamente insuficiente. Neste, âmbito, e 

porque não resta outra alternativa, a bancada do PSD vai votar favoravelmente esta revisão.  

Aproveitou para felicitar, publicamente, a Senhora Dra. Ema Gonçalo pelo seu cargo no 

Ministério da Educação 

 

Intervenção da Deputada Municipal Senhora Dra. Ema Gonçalo. 

A Senhora Deputada começou por pedir desculpa, ao Órgão Assembleia Municipal, por se ter 

ausentado. Contudo, considerou insuportável estar num órgão que decorre por maioria de razão 

do poder democrático, resignada, a ouvir o que o 25 de Abril nos trouxe a mais. Esclareceu, 

ainda, que a sua ausência momentânea não deve ser considerada uma falta de respeito, ou de 

sentido democrático, mas sim um sinal de protesto.  

Em seguida, manifestou a sua discordância relativamente à descentralização de competências, 

por razões ideologias. O Senhor Presidente da Câmara, discorda por razões financeiras. 

A Senhora Deputada, mostrou-se favorável a um Estado forte, não discricionário e regionalizado, 

que seja o garante de áreas fundamentais, como a Saúde, Educação e Ação Social. 

Esclareceu que mesmo não concordando com este modelo de descentralização, irá votar 

favoravelmente esta revisão, porque não há, neste momento, outra alternativa. 

  

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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Resposta à Deputada Municipal, Senhora Dra. Ema Gonçalo. 

O Senhor Presidente da Câmara começou por felicitar a Senhor Deputada pelo seu novo cargo no 

governo, desejando-lhe as maiores felicidades. 

Relativamente à transferência de competência, lamentou que o governo não tivesse 

disponibilizado as verbas, atempadamente, para o pagamento de salários dos funcionários que 

transitaram das escolas para a autarquia.  

Mais, deu nota do pedido de alguns fornecedores para que se proceda ao reequilíbrio financeiro 

dos seus contratos, devido ao acentuado aumento dos preços. Ora, considerou o Senhor 

Presidente da Câmara, que o Município não deve ser onerado por tal reajustamento. 

Esclareceu que nos últimos anos, recorrendo aos avisos disponíveis, investiu aproximadamente 

3.000.000,00€ na requalificação das escolas do Concelho. Acontece que o próximo quadro de 

apoio vai replicar as prioridades, de forma a favorecer os grandes municípios, e impedir que o 

Município de Valpaços invista noutras áreas, nomeadamente nas acessibilidades. 

Ainda relativamente ao 25 de Abril, o Senhor Presidente da Câmara, enfatizou que defende e 

reconhece as conquistas de Abril, mantendo a convicção que as expectativas foram demasiado 

elevados e existem, ainda, situações de desigualdade social. Apontou o caso de pessoas que 

pagaram a chamada “Casa do Povo” e auferem uma reforma inferior a quem nunca descontou. 

 

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. 

 

4 – Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, da minuta do 

contrato de delegação de competências a outorgar entre o Município de Valpaços e o 

Agrupamento de Escolas de Valpaços 

Como já dei conta no ponto anterior, desde o passado dia 1 de abril que o Município de Valpaços 

assumiu a competência na área setorial da educação, como previsto na Lei-Quadro n.º 50/2018, 

de 16 de agosto. 

Por forma a que este processo de descentralização de competência possa tramitar de uma forma 

tranquila, não causando alterações bruscas concretamente em matérias de contratação pública, 

com a alteração da entidade contratante, entendeu-se por bem, que o processamento de salários 

dos funcionários que transitaram do Ministério da Educação para a Câmara Municipal fosse 

desde logo tratado, processado e pago pela autarquia, o que veio a acontecer no passado dia 20, 

pois em termos de sistemas informáticos o processo não nos pareceu de grande complexidade; 

todavia, quanto aos contratos de aquisição de bens e serviços, nomeadamente, bens alimentares 
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para as cantinas escolares, fornecimento de gás, comunicações, eletricidade, serviços de 

transporte, serviços de cópia e impressão, leite escolar, entre outros, o Agrupamento de Escolas 

celebrou contratos, na sua grande maioria, cujos términos findam a 31 de dezembro do corrente 

ano de 2022. 

Posto isto, entendeu o Executivo Camarário, auscultados os serviços de contratação pública da 

Câmara Municipal, e por forma a evitar cedências de posição contratual com as consequentes 

adendas aos contratos e podendo as mesmas não ser muito bem aceites pelos operadores 

económicos, que os mesmos se executassem até ao seu termino, dando assim espaço para se 

prepararem as contratações para o ano 2023, que serão conjuntas, entre as atuais necessidades do 

município e aquelas que agora se assumem no âmbito da descentralização de competências, 

ganhando-se assim escala. 

Como o Estado, via Fundo de Financiamento da Descentralização, irá atribuir as verbas à 

Câmara Municipal, e atendendo à possibilidade legal da delegação de competências prevista no 

n.º 1 do Art.º 4º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, pretende-se, através desta proposta 

hoje aqui em discussão, delegar algumas das competências descentralizadas do Estado na 

Câmara Municipal, na diretora do Agrupamento de Escolas de Valpaços. 

Basicamente esta delegação de competências, visa o financiamento dos fornecimentos e serviços 

externos contratualizados pelo Agrupamento de Escolas de Valpaços, estabelecendo-se um 

mecanismo de controlo interno entre as duas entidades – Camara e escola, por forma a 

acompanhar e justificar as verbas que vierem a ser transferidas pelo Estado para esse efeito. Está 

previsto um adiantamento por parte da Câmara Municipal no montante de 20.000 euros, porque 

já sabemos como as coisas funcionam no Estado, o dinheiro nem sempre chega a horas para 

pagar aos fornecedores, e o Município pretende que o Agrupamento pague a tempo e a horas aos 

seus fornecedores à semelhança 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. 

 

5 –Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, da terceira 

alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo 

Como certamente é do conhecimento desta Assembleia Municipal, a Câmara Municipal de 

Valpaços tem atribuído anualmente bolsas de estudo a estudantes residentes no nosso concelho e 

que frequentam um nível superior de ensino. 
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Estes apoios obedecem a uma prévia candidatura, onde os candidatos apresentam a 

documentação exigida e que posteriormente é objeto de análise e ponderação por um júri 

constituído para o efeito, que seguirá os requisitos e as fórmulas aritmeticamente estabelecidas 

no Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo que se encontra aprovado pelos órgãos 

municipais. 

Acontece, porém, que o número de candidaturas apresentadas para o ano letivo 2021/2022 é 

superior ao número de vagas definidas em regulamento. Como certamente são conhecedores, o 

número de vagas existentes fixa-se em 80. Há 8 anos atrás em apenas 20 vagas, passando 

posteriormente com este executivo para 40 e atualmente são 80. Quanto ao valor da bolsa, 

inicialmente estava fixado nos 250 euros, passando posteriormente com este executivo, e que se 

mantem atualmente, para os 500 euros. 

Estes dois últimos anos e fruto da pandemia provocada pelo Corona Vírus Covid-19, a grande 

maioria das atividades económicas a nível global levou um verdadeiro “trambolhão”. O 

encerramento de certos setores da atividade económica, a escassez e aumento dos custos das 

matérias-primas, o aumento do custo da energia e das tensões inflacionistas, ocasionou a perda 

de rendimentos das empresas e das famílias, causado situações de “layoff” e mesmo de 

desemprego. 

Quem tem filhos a estudar ou já os teve, sabe muito bem os sacrifícios que os pais têm de passar 

para os poder formar. 

As candidaturas às bolsas de estudo para o ano letivo 2021/2022 foram de 119. Naturalmente 

que nem todas as candidaturas cumprem os requisitos estabelecidos, nomeadamente o limiar do 

rendimento per-capita do agregado familiar; todavia, há 101 candidaturas que estão em 

condições de acolherem aprovação, sendo certo que o atual número de vagas não é suficiente 

para as poder acomodar a todas. 

O que se pretende é alargar, uma vez mais, o número de vagas de 80 para 120, mantendo-se 

todos os demais requisitos, inclusive a fórmula da determinação do rendimento per-capita que se 

encontra estabelecida no regulamento, assim como o montante dos 500 euros. 

Dizer ainda, que esta proposta hoje aqui em discussão, foi precedida da obrigatória auscultação 

pública pelo período de 30 dias úteis, não tendo sido manifestada nenhuma sugestão de 

alteração. 

 

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. 
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Sendo dezanove 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 Queirós Simões 


