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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VALPAÇOS 

 

ATA N.º 3/2022 

 
 

Aos vinte e nove dias do mês de junho 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 consolidado do Município de Valpaços, do período 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 

alteração da denominação da CIMAT – Comunidades Intermunicipal do Alto 

Tâmega; 

5) Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para discussão e votação, do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2022-2031); 

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

regularização extraordinária de vínculos precários no Município de Valpaços – Lei 

n.º 112/2017, de 29 de dezembro. 

 

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: 
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Jorge Batista Alves; 

Bruno Jorge Fontoura Guedes;  

Carlos João da Costa Morais; 

Manuel Torrão Machado; 

Anália Raquel Grazina de Sousa; 

Nuno Miguel Castro de Freitas. 

 

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

da Assembleia Municipal, realizada no dia vinte e seis de abril 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. 

 

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. 

Considerou que, ao fazer parte das listas do PS que conduziram à sua eleição para a Assembleia 

Municipal de Valpaços, assumiu um compromisso com o Órgão e com os eleitores que a 

elegeram. Nesta medida, declarou tudo fazer para estar presente nas respetivas sessões. Não 

estando em causa a legitimidade da realização de uma reunião a uma quarta-feira, a Senhora 

Deputada, apelou, sempre que seja possível, agendar as respetivas sessões para o início ou para o 

final da semana. Mais, sublinhou que mesmo que as reuniões se mantenham a meio da semana, a 

Senhora Deputado preserva a intenção de estar presente. 

Relativamente à ata, a Senhora Deputada, considerou que quando que sintetiza uma intervenção 

não se pode descontextualizar e deixar de ter coerência. 

Lembrou que não há nenhuma referência a sua saída da última Assembleia, que considerou um 

sinal de protesto sem ter nada a ver com democracia ou falta de respeito. No entanto, existe uma 

referência posterior à sua saída, quando o Senhor Presidente de Câmara a considerou uma falta 

de respeito para com a Assembleia e os seus membros. Ora se a menção do Senhor Presidente 

merece registo em ata, também a sua saída e as respetivas motivações também devem constar no 

documento. Se assim não for, votará contra. 
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Intervenção do Deputado Municipal, Senhor Dr. Monsanto Glória. 

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. 

Posteriormente, e no seguimento da intervenção da Senhora Deputada Dra. Ema Gonçalo, 

considerou que a ata deve refletir aquilo que se passa na reunião. A título de exemplo, consta em 

ata, a propósito da intervenção armada da Rússia na Ucrânia, que a Senhora Dra. Ema Gonçalo 

“criticou ferozmente…”. Ora, considera, o Senhor Deputado, que o adjetivo “ferozmente” não 

reflete o sentimento da Senhora Deputada Dra. Ema Gonçalo. 

Em seguida, lembrou que na sequência de uma intervenção sua se mostrou indignado com as 

posições do Senhor Presidente da Câmara relativamente ao 25 de Abril. Ora se verificarmos a 

intervenção do Senhor Presidente da Câmara que originou a sua resposta, nada consta na ata. 

Assim, ou a ata é reformulada ou o Senhor Deputado votará contra. 

 

Intervenção do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Valpaços, em 

resposta à Senhora Deputada, Dra. Ema Gonçalo. 

O Senhor Presidente da Assembleia, esclareceu que tem havido da sua parte e da parte do Senhor 

Presidente da Câmara a preocupação de “encostar” as sessões da Assembleia aos fins-de-

semana. No entanto, por questões de agenda ou de conveniência dos assuntos em discussão, por 

vezes não é possível agendar as reuniões para junto dos fins-de-semana. 

Relativamente à ata, o Senhor Presidente da Assembleia mostrou disponibilidade em reformular 

o documento, se for a vontade dos senhores deputados. 

 

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, esclareceu que o agendamento das sessões da Assembleia é feito de acordo com a 

agenda do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor Presidente da Assembleia e com os 

interesses da Câmara Municipal. Mais, esclareceu que esta sessão esteve inicialmente prevista 

para dia 15 de junho (junto a um feriado), tendo sido alterada por questões de agenda e porque 

era necessário aprovar em reunião de Câmara a regularização extraordinária de vínculos 
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precários. Mostrou total disponibilidade em agendar as sessões para junto dos fins-de-semana, se 

as circunstâncias o permitirem. 

Relativamente à ata, o Senhor Presidente da Câmara mostrou disponibilidade para rever a 

gravação e, se se justificar, corrigir as respetivas intervenções. 

Em resposta ao Senhor Deputado, Dr. Monsanto Glória, manifestou-se, mais uma vez, a favor 

dos valores de Abril. No entanto, mantém também as críticas ao atual estado do país, com um 

Serviço Nacional de Saúde em completa rotura com atrasos inaceitáveis na marcação de 

consultas e exames; O caos na Segurança Social que cortou o apoio a 30.000 famílias e concede 

apoios a alguns emigrantes com contas bancárias na ordem de 800.000,00€; A Justiça atingiu um 

estado de degradação que se reconhece. Em suma, passados tantos anos ainda não conseguimos 

atingir o que se espera de um estado de direito democrático.   

 

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, defendeu que uma ata deve conter uma súmula daquilo que de mais relevante se 

passou na reunião, sem deturpar ou descontextualizar as respetivas intervenções. Mais, 

considerou que uma boa parte do que se discute na Assembleia não tem relevância. Assim, 

considerou que “não podemos ser pequeninos ao ponto de querer tudo na ata”. 

 

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

Rodrigues Alves Castro de Almeida. 

O Senhor Presidente Câmara leu em voz alta a intervenção da Senhora Deputada Dra. Ema 

Gonçalo, da última Assembleia, que mereceu críticas do Senhor Deputado Dr. Monsanto Glória, 

relativamente ao adjetivo “ferozmente”.  Assim, salientou que não percebe as críticas do Senhor 

Deputado, até porque a redação corresponde à intervenção da Senhora Dra. Ema Gonçalo. 

 

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Valpaços, propôs à Assembleia a 

retirada da votação da ata, para posterior revisão. 

A Proposta foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 
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Correspondência recebida 

Pediu a substituição, à presente Assembleia, a deputada senhora Dra. Isabel Barreira tendo sido 

convocados para a sua substituição o senhor Manuel Eduardo Rosa Pinheiro que também se 

manifestou indisponível, tendo sido convocada a Sra. Prof.ª Julieta Lino que se manifestou 

igualmente indisponível, tendo sido convocado o Senhor Jorge Batista Alves. 

 

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

Sónia Crisálida Alvarelhos Barreira; 

Jorge José Araújo Martins; 

Manuel Paulo Ribeiro; 

Ivo Manuel Esteves; 

Hernâni Teixeira de Sousa; 

Fernando Faria Pessoa. 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

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

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

 

Intervenção do Deputado Municipal, Senhor 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, lamentou o acidente sofrido pela sogra do Senhor Presidente da Câmara, deixando o 

desejo de rápidas melhoras. 

Felicitou o Senhor Presidente da Câmara pelo prémio Cinco Estrelas Regiões, atribuído à Praia 

Fluvial do Rabaçal, comprovando a importância do turismo de natureza que tem sido aposta do 

executivo. Deixou, também, uma palavra de apreço aos passadiços da Ribeira da Fraga. Ainda 

no que respeita ao turismo de natureza, desejou o melhor sucesso ao projeto do Caminho de 

Santiago que abrange diversas freguesias do Concelho. 
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Felicitou a Câmara Municipal que levou a efeito uma campanha de sensibilização, junto das 

escolas, para a compostagem e seleção de lixo, mostrando uma grande sensibilidade para a 

preservação do meio-ambiente. 

Por último, e na sequência de dois anos sem as Festas da Cidade e do Concelho devido à 

pandemia, o Senhor Vereador, apelou ao Senhor Presidente da Câmara que “levanta-se um 

pouco o véu” do programa e sugeriu que abra, na medida do possível, os “cordões à bolsa”, 

compensando dois anos sem a nossa festa. 

   

Intervenção da Deputada Municipal, Senhora Professora Rosa Maria do Nascimento 

Fernandes. 

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

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

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

presentes. 

Em seguida, felicitou o Senhor Presidente da Câmara que, desde a primeira hora, apostou nas 

pessoas e na cultura. O conjunto de eventos patentes neste auditório é exemplo disso. Destacou a 

presença do Professor Carlos Neto no Webinar “Libertem as crianças – a urgência de brincar e 

ser ativo na família, na escola e na comunidade”. Neste contexto, é dever da comunidade 

educativa criar condições para tornar as crianças mais ativas, motivadas e felizes, incutindo-lhes 

hábitos de vida saudáveis. Tudo isto o Concelho oferece, nomeadamente as piscinas municipais, 

parques infantis, campos de jogos e o programa férias em grande. 

Reconhecendo o enorme esforço que o Município tem feito nesta área, não deixou de manifestar 

a necessidade de melhorar o parque infantil em frente ao Centro Escolar, do lado direto, 

nomeadamente a substituição do piso por uma superfície em terra, mais adequada ao 

desenvolvimento das crianças. 

Destacou as atividades desenvolvidas no Dia Mundial da Criança.  

Agradeceu o transporte e o pagamento das entradas das crianças no Pavilhão da Água, no Porto, 

na sequência de uma visita de estudo que os levou também à praia de Matosinhos. 

Por último, agradeceu ao executivo todo o esforço e colaboração que tem disponibilizado às 

escolas do Concelho. 

 

Intervenção do Deputado Municipal, Senhor Sebastião Vila das Neves. 

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

presentes. 

Em seguida, desejou as melhoras à sogra do Senhor Presidente da Câmara que sofreu 

recentemente um acidente. 

Felicitou o Senhor Presidente da Junta de Santiago da Ribeira de Alhariz por ter metade da área 

das bermas das estradas da sua freguesia limpas. 

Criticou o exagerado investimento num muro de uma berma de estrada em Água Revés, quando 

algumas “carradas de saibro” resolviam o problema. 

Alertou para a necessidade de reparar a valeta esquerda da estrada que liga Argemil a Carrazedo 

de Montenegro que se encontra em mau estado de conservação. O mesmo acontece na localidade 

de Monsalvarga. 

Felicitou o Senhor Presidente da Junta de Carrazedo de Montenegro e Curros, pelo bom trabalho 

que tem desenvolvido na sua freguesia, muito graças a uma oposição forte. 

Deu nota do caso de uma senhora, dos Possacos, que no passado dia 25 de maio tinha uma 

consulta no Porto, a quem os bombeiros negaram o transporte por falta de verbas. Ora, é sabido 

que os Bombeiros de Valpaços atravessam uma situação difícil, como expuseram na penúltima 

Assembleia onde o Senhor Presidente da Câmara mostrou disponibilidade para ajudar. Assim, 

deixou o alerta para a gravidade destas situações que podem contribuir decisivamente para 

agravar o estado de saúde das pessoas do Concelho. 

Criticou a disparidade de salários praticados na Câmara Municipal com ordenados de vão dos 

180,00€ aos mil e poucos euros.  

 

Intervenção da Deputada Municipal, Senhora Enfermeira Paula Xavier. 

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

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

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

presentes. 

Em seguida, deixou um alerta para o caos que se vive atualmente no Serviço Nacional de Saúde 

com uma constante degradação do serviço. O Governo tem mostrado total incompetência e 

inoperância na resolução de um problema complexo e estrutural. 

Informou que existem hospitais a encerrar temporariamente os serviços de urgência de 

ginecologia e obstetrícia, pondo em risco a saúde das grávidas, causando-lhes grande ansiedade. 

Quando esta ministra entrou em funções existiam 700.000 pessoas sem médico de família, hoje 

são perto de 1.400.000. 

As listas e o tempo de espera para consultas, exames e cirurgias não param de aumentar. 
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É, agora, necessário e urgente efetuar as reformas que se impõem para combater as profundas 

desigualdades que não permitem aos mais carenciados o acesso aos mais básicos cuidados de 

saúde. 

No Concelho existem cerca de 3.000 utentes sem médico de família, situação que 

previsivelmente se vai agravar, dentro de dois anos, com a reforma de 4 médicos. 

Destaque para a qualidade dos serviços de saúde no Concelho de Valpaços, graças ao trabalho do 

Senhor Presidente da Câmara e do seu executivo, quer ao nível dos cuidados primários, que com 

a construção do novo hospital. 

 

Intervenção do Deputado Municipal, Senhor Fernando Pessoa. 

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, deixou uma palavra de apreço ao Senhor Presidente da Câmara pelo êxito da Feira 

do Folar. Um certame de grande importância que visa a divulgação e promoção do Concelho e 

dos seus produtos. Lamentou que algumas pessoas não percebam a dimensão e a importância de 

um evento desta natureza. 

Sublinhou o papel dos “Usprigozus” na organização da prova de Enduro a contar para o 

campeonato nacional da modalidade, realizada no Concelho de Valpaços. 

Questionou o Senhor Presidente da Câmara se será melhor para o país a descentralização que 

está agora em marcha, ou a regionalização.  

Considerou a Praia Fluvial do Rabaçal um dos lugares mais bonitos do país, lamentando a falta 

de infraestruturas condignas para tomar um café, beber um vinho ou uma água. Espera com 

agrado a construção de um bar como foi prometido pelo Senhor Presidente da Câmara. 

Mostrou-se satisfeito pelo regresso das festas de verão, com particularmente com a festa da sua 

aldeia – Sonim – que vai contar com a presença das três bandas musicais do Concelho. 

Insurgiu-se contra uma medida social do governo que concede um subsídio baseado no consumo 

de electricidade. Ora, uma pessoa pode ter uma casa onde não mora habitualmente, consumindo 

pouca energia elétrica recebendo uma ajuda que não merece. 

Relativamente ao muro em Água Revés, a que se referiu o Senhor Deputado Sebastião das 

Neves, considerou que está bem feito e serve para o futuro. Não se podem considerar soluções 

temporárias. 

Por último, desejou as melhoras à sogra do Senhor Presidente da Câmara que sofreu um acidente 

recentemente. 



Assembleia Municipal de Valpaços – Ata n.3/2022, de 29 de junho de 2022 
 
 
 
 

 
 9/29

Intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Sonim e Barreiro, Senhor Professor Saúl 

Pessoa. 

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, deixou o convite a todos os que se queiram deslocar à festa de Sonim que regressa 

após dois anos de interregno, devido à pandemia. A festa realiza-se no último fim-de-semana de 

julho e conta com muita animação. Estendeu o convite a uma festa a realizar em Sonim, no dia 

28 de julho, em homenagem ao Senhor Professor Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, 

natural de Sonim. 

 

Intervenção do Deputado Municipal, Senhor Dr. Monsanto Glória. 

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, questionou o Senhor Presidente da Câmara e restante executivo sobre o andamento 

e conclusão das obras na praia de Miradeses. Referiu que a praia se encontra num estado 

“lastimoso” com areão impróprio para um espaço dessa natureza. Lamentou, ainda, que os 

acessos àquele espaço estejam por concluir. 

Relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, o Senhor Deputado, lembrou que em tempos uma 

Ministra da Saúde (Dra. Leonor Beleza) de um governo do Professor Cavaco Silva obrigou os 

médicos a trabalhar para o SNS. Considerou que o problema em Portugal não é a falta de 

médicos, mas sim a vontade dos médicos trabalharem para o setor privado abandonando o setor 

público. Não isentando o Governo de alguma culpa, considerou que o lóbi dos médicos, através 

da sua Ordem, tem muita responsabilidade no atual estado do SNS. Deixou a sugestão da 

obrigatoriedade daqueles médicos que são formados nas universidades públicas, com propinas 

irrisórias, sejam obrigados a trabalhar no setor público como forma de compensar o investimento 

que o estado despendeu na sua formação. 

 

Intervenção da Deputada Municipal, Senhora Dra. Ema Gonçalo. 

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

Municipal, restantes membros da Mesa, o Senhor Presidente da Câmara, os Senhores 
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Vereadores, os Senhores Presidentes de Junta e os Senhores Deputados Municipais e demais 

presentes. 

Em seguida, e no seguimento da intervenção da Senhora Deputada Enfermeira Paula Xavier, 

considerou que não é possível dignificar as carreiras “sem se abrir os cordões à bolsa”. Ora, 

quando há prestadores de serviços que trabalham há cinco anos e se recusam a fazer a 

especialidade auferindo cerca de 5.500,00€ a cada 15 dias, enquanto que outros ficam presos a 

um ano de especialidade a fazer urgências, por vezes, sozinhos e em alguns casos com a 

impossibilidade de prescrever porque até final do ano comum não o podem fazer. Trata-se, 

sobretudo, de um problema de regulação que os diferentes governos – do PS e do PSD - não 

resolvem, ficando à mercê dos grandes grupos económicos que conduzem a saúde em Portugal. 

Mais, considerou a questão do fecho das urgências um problema de falta de liderança dos 

conselhos de administração dos hospitais que autorizam as férias dos médicos em simultâneo, 

causando óbvios constrangimentos nos serviços. A título de exemplo - de um bom exemplo - o 

Hospital de Penafiel “a rebentar pelas costuras não rejeitou ninguém”. 

Por último, sublinhou o poder instalado das diversas ordens profissionais, nomeadamente a 

Ordem dos Médicos. Salientou que a referida Ordem define as vagas de acesso ao curso de 

medicina e define, também, as vagas de especialidade.  

  

Intervenção do, Presidente da Assembleia Municipal de Valpaços, Senhor António Sernache 

de Sousa. 

O Senhor Presidente da Assembleia, indo de encontro à intervenção do Senhor Dr. Monsanto 

Glória, recordou a resiliência da Dra. Leonor Beleza que corajosamente lutou contra o lóbi dos 

médicos. Recordou, ainda, o julgamento a que foi exposta, arriscando uma pena de prisão, 

devido à administração acidental de plasma contaminado com o vírus da sida. Julgamento esse 

que teve como principal testemunha abonatória o Senhor Doutor Mário Soares.  

 

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, subscreveu as declarações da Senhora Dra. Ema Gonçalo e lembrou que o PS, no 

tempo da troika se insurgiu contra tudo que era privado, nomeadamente com as parcerias 

público-privadas independentemente do seu mérito. 
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Por último, visto que o diagnóstico está feito, existe dinheiro da “bazuca” e temos um governo 

maioritário é necessário fazer as devidas reformas sem medo.  

 

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

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

de Almeida. 

 

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

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

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

 

Resposta ao Deputado Municipal, Senhor Vítor Nogaró. 

O Senhor Presidente da Câmara, lembrou que o Prémio Cinco Estrelas Regiões 2022, atribuído à 

Praia Fluvial do Rabaçal, na categoria praias do Distrito de Vila Real, resultou da votação da 

população portuguesa. O prémio foi o reconhecimento do esforço e do investimento levado a 

cabo pela Câmara Municipal no sentido de potenciar as qualidades da Praia Fluvial do Rabaçal 

incluída num amplo projeto de promoção e divulgação do Concelho e das suas potencialidades 

naturais, culturais e gastronómicas. 

Deu nota da conclusão das obras na Praia Fluvial da Ribeira da Fraga, sublinhando as gravuras 

rupestres a montante da praia que serão, oportunamente, divulgadas. 

Relativamente ao Caminho de Santiago, deu nota da inauguração, no passado dia 28 de maio, de 

27,5Km de percurso que inclui o Concelho na Rede internacional dos Caminhos de Santiago, 

prevendo-se a passagem de 5.000 peregrinos, por ano, pelo Concelho. 

Destacou a importância das políticas ambientais, nomeadamente a campanha de sensibilização 

para promover a compostagem junto das escolas do Concelho. 

Nota para o Dia Mundial da Criança com variadas atividades, destacando a presença do autor e 

compositor João Negreiros. 

As Festas da Cidade e do Concelho realizar-se-ão com alguma grandiosidade, não obstante os 

constrangimentos financeiros, nomeadamente, relacionados com a descentralização, dado o 

atraso do governo no cumprimento das suas responsabilidades para com o Município. Do 

programa das festas, constam, nomeadamente, ranchos folclóricos, concertinas, a Banda 

Municipal de Valpaços, a fadista Mariza, The Gift, Zé Amaro, o tradicional circuito motorizado, 

o fogo-de-artifício e a procissão. Será uma festa digna e que possa orgulhar a cidade e o 

Concelho.  
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Resposta à Deputada Municipal, Senhora Professora Rosa Maria do Nascimento 

Fernandes. 

O Senhor Presidente, mais uma vez, afirmou que a sua prioridade são as pessoas; é por elas e 

para elas que orienta as suas políticas. 

Sublinhou o acesso gratuito à cultura em Valpaços com a exibição de cinema, teatro, exposições 

e outros eventos realizados no Auditório Arte e Cultura Luís Teixeira. 

Deixou a promessa, se for o entendimento da coordenação do Centro Escolar, mudar o piso até 

ao início do ano letivo. Lembrou que, aquando da execução da obra só era permitido o uso de 

piso sintético nos parques infantis. 

Mostrou-se sempre disponível para colaborar na realização de passeios e visitas de estudo no 

sentido de proporcionar aos alunos do Concelho novas experiências. 

 

Resposta ao Deputado Municipal, Senhor Sebastião Vila das Neves. 

O Senhor Presidente da Câmara, lembrou ao Senhor Deputado que as felicitações ao Senhor 

Presidente da Junta de Santiago da Ribeira de Alhariz, pela limpeza das bermas, devem ser 

repartidas pela Câmara Municipal que levou a efeito um concurso público para limpeza das 

bermas das estradas municipais. O trabalho em apreço tinha o final previsto para finais de julho, 

no entanto, os serviços técnicos do Município detetaram um incumprimento na realização dos 

trabalhos obrigando o adjudicatário a repetir o trabalho em vários troços. Assim, é provável que 

os serviços se prolonguem para além do prazo previsto. 

Relativamente ao muro de Água Revés, o Senhor Presidente da Câmara, lembrou que se trata de 

uma obra adjudicada por concurso público e que importou em cerca de 35.000,00€ (acrescido de 

IVA), com 95 metros de cumprimentos, servindo para garantir a segurança automobilistas e 

transeuntes. Informou que o terreno foi cedido pelo proprietário com a finalidade de construir o 

muro. A solução do saibro apresentada pelo Senhor Deputado Sebastião da Neves, além de 

ocupar uma área significativa de terreno não ficava bem feito. Em suma: se é para fazer, faz-se 

bem. 

Relativamente à valeta da estrada de Argemil a Carrazedo de Montenegro, o Senhor Presidente 

da Câmara, informou, mais uma vez, que a estrada não é do Município. Mais, informou que 

tentou negociar a cedência de um troço dessa estrada com as Infraestruturas de Portugal e não 

conseguiu por intransigência desse organismo. Concordou que a estrada está uma vergonha, 

desafiando o Senhor Vereador a interceder junto do seu partido que está no Governo, para 

realizar as respetivas obras de reparação. 

Relativamente às obras de Carrazedo de Montenegro, o Senhor Presidente, esclareceu que foram 

lançadas antes das eleições, não tendo nada a ver com a oposição. Esclareceu que as obras são 
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financiadas ao abrigo do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) e só 

podem beneficiar o Concelho de Valpaços: Valpaços, Vilarandelo e Carrazedo de Montenegro. 

Lembrou que a Vila de Carrazedo de Montenegro é um pólo de desenvolvimento considerável e 

já merecia uma Zona Industrial condigna. 

Relativamente aos Bombeiros, lembrou que a Câmara Municipal não tem qualquer 

responsabilidade legal nem participa na organização interna da corporação. Sublinhou que o 

Senhor Presidente da Direção dos Bombeiros de Valpaços se queixou nesta Assembleia da 

postura do Governo e não da Câmara Municipal. Mais, o executivo camarário tem ajudado com 

aquilo que pode, nomeadamente na aquisição de viaturas e na constituição de duas Equipas de 

Intervenção Permanente. 

Relativamente aos supostos salários de 180,00€ praticados na Câmara Municipal, o Senhor 

Presidente da Câmara aconselhou o Senhor Deputado a pensar antes de falar - não cabe na 

cabeça de ninguém existirem salários dessa monta numa Câmara Municipal. Esclareceu que esse 

valor, e outros dessa dimensão, correspondem a subsídios de refeição e transporte atribuídos no 

âmbito de programas do IEFP.  

 

Resposta à Deputada Municipal, Senhora Enfermeira Paula Xavier. 

Felicitou a Senhora Deputada por trazer a debate um assunto atual e de extrema importância. 

Destacou a inoperância deste governo no que respeita à resolução dos problemas da Saúde em 

Portugal, considerando que não é aceitável a falta de recursos financeiros numa área tão sensível. 

Sublinhou o corte do apoio alimentar a milhares de famílias. O custo das subvenções vitalícias já 

ultrapassa os 500.000,00€ por mês. A segurança social cortou ¼ dos subsídios da educação 

especial. Mais, destacou as medidas de propaganda apresentadas pelo atual Governo, 

nomeadamente, o programa arrendamento acessível, apresentado em 2019, destina a apoiar o 

arrendamento de milhares pessoas que acabou por concretizar 800 contratos; Prometeu, em 

2020, computadores para todos alunos do ensino básico e secundário, chegado 2022 e faltavam 

centenas de computadores; apresentou o programa desertificação do interior, criando o programa 

chave na mão para incentivar trabalhadores dos grandes centros urbanos a mudar e trabalhar no 

interior do país, conseguindo atrair o “mirabolante” número de 10 funcionários; lançaram o 

programa IRS jovem que beneficiou pouco mais de 1000 contribuintes; o programa regressar que 

visa promover o regresso de trabalhadores no estrangeiro tendo apenas 3000 candidaturas 

aprovadas, maioritariamente jogadores de futebol. Considerou, ainda, inadmissível o 

combustível na Madeira ser mais barato 0.31€ do que no Continente. Mostrou-se indignado com 

a atual carga fiscal que o obriga a trabalhar meio ano para o Estado, enquanto países como o 

Luxemburgo, apenas, tributam, em média, na razão de 3 meses de salário.  
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Mostrou-se desagradavelmente surpreendido com a falta de médico de família de 3000 utentes 

num Concelho com 15.000 habitantes.  

Esta é a política do atual Governo, com medidas avulsas e sem resultado prático, deixando na 

gaveta as reformas estruturais que se impõem para que Portugal caminhe no sentido do 

progresso. 

Deu nota de um telefonema da ARS Norte a anunciar a visita de um arquiteto da ARS-Norte, a 

Valpaços, com vista a remodelar o Centro de Saúde com a condição do Senhor Presidente da 

Câmara aceitar de imediato a descentralização para ver se conseguia receber 200.000,00€. 

Proposta que o Senhor Presidente da Câmara rejeitou de imediato, considerando que os 

200.000,00€ são manifestamente insuficientes, não se fazendo qualquer referência a custos com 

o aquecimento e com a frota automóvel em elevado estado de degradação. No decorrer deste 

processo o Senhor Presidente da Câmara inteirou-se que a ARS Norte paga 800,00€ de renda das 

instalações da unidade de saúde de Santa Valha e não sabe a quem. Paga, ainda, 180,00€ mensais 

para o arranjo exterior do Centro de Saúde de Valpaços que se encontra no estado que todos 

sabem. Este é o exemplo do caos das políticas do nosso Governo.  

Confidenciou que fora abordado pela Diretora do ACES do Alto Tâmega e Barroso no sentido de 

encerrar as extensões de saúde de Santa Valha e Friões, recuando no último momento devido à 

ameaça, do Senhor Presidente da Câmara, de manifestações e revoltas junto do Centro de Saúde. 

Por último, alertou para o problema dos baixos salários e das precárias condições de trabalho a 

que os enfermeiros estão sujeitos. 

 

Resposta ao Deputado Municipal, Senhor Fernando Pessoa. 

O Senhor Presidente da Câmara salientou a importância da Feira do Folar na economia da região 

e na divulgação das suas potencialidades. Elogiou o trabalho dos Usprigozus, em parceria com a 

Câmara Municipal, na promoção do desporto motorizado no Concelho. 

Relativamente à questão da descentralização todos já percebemos que não está a correr bem. 

Assim apoia o processo de regionalização se, e só se, for bem feita. Ora, se tiramos o poder de 

Lisboa e transferimos para o Porto, ficamos na mesma. 

O Senhor Presidente da Câmara, registou com agrado a presença das três bandas do Concelho na 

Festa de Sonim. Considerou que é um exemplo a seguir por outras freguesias. 

Relativamente ao Centro Interpretativo da Ecovia do Rabaçal, espera já ver algum resultado 

neste verão. 

O projeto do restaurante com esplanada para a Praia do Rabaçal, não vai ser uma realidade no 

imediato visto o Concurso Público para a realização da obra ter ficado deserto por via dos 

constantes aumentos de preços dos materiais de construção. O mesmo tem sucedido com o piso 
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do pavilhão desportivo que necessita de ser trocado para que se possa cumprir a promessa do 

Selecionador Nacional de Futsal de trazer a Valpaços a seleção nacional da modalidade. 

 

Resposta ao Presidente da Junta de Sonim e Barreiros, Senhor Professor Saúl Pessoa. 

O Senhor Presidente da Câmara sublinhou a justa e oportuna homenagem ao Professor Jorge 

Braz por parte da população de Sonim. 

 

Resposta ao Deputado Municipal, Senhor Dr. Monsanto Glória. 

O Senhor Presidente da Câmara reconheceu o atraso na execução da obra de requalificação da 

praia de Miradeses, dando nota das reuniões que tem mantido com o empreiteiro, no sentido de 

acelerar a conclusão dos trabalhos. Reconheceu que pouco pode fazer até dia 16 de setembro – 

prazo para a execução da obra. Terminado esse prazo, se as obras não estiverem concluídas, o 

Senhor Presidente da Câmara prometeu que aplicará as sanções pecuniárias que a lei prevê. 

Sublinhou a importância de pagar condignamente aos médicos do SNS e impedi-los de acumular 

com o privado, na medida em que o estado investe muito dinheiro na formação de médicos 

devendo exigir o retorno com a sua colaboração no SNS. 

   

Resposta à Deputada Municipal, Senhora Dra. Ema Gonçalo. 

O Senhor Presidente da Câmara entendeu ter respondido às questões levantadas pela Senhora 

Deputada durante as anteriores intervenções. 

 

Resposta ao Deputado Municipal, Senhor Vítor Nogaró. 

O Senhor Presidente da Câmara entendeu ter respondido ao Senhor Deputado durante as 

anteriores intervenções. 

 

 

 

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; 
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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 vosso conhecimento uma síntese da situação financeira do município de Valpaços, 

reportada a 31 de maio de 2022.  

1 – Disponibilidades 

O saldo das disponibilidades em 31 de maio de 2022 era de 6.799.045,01 euros, dos quais 

6.034,74 euros encontravam-se nas caixas das tesourarias (tesouraria principal e serviço de 

águas) e 6.793.010,27 euros em contas bancárias tituladas em nome do município. 

Do total das disponibilidades existentes em bancos, 1.047.657,30 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 maio a divida a fornecedores era de 122.993,68 euros, dos quais 108.030,32 

euros a fornecedores de conta corrente e 14.963,36 euros a fornecedores de investimento. 

Ao nível dos empréstimos, a divida era de 2.450.193,39 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 

861.080,36 euros.  

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 maio, a receita cobrada bruta fixou-se nos 14.039.985,53 euros, correspondendo a uma taxa 

de execução de 50,5%.  

O total das receitas correntes brutas cobradas fixou-se em 6.605.728,70 euros (taxa de execução 

de 37,7%) e a receita de capital em 1.468.580.83 euros (taxa de execução de 32,6%). 

Ao nível das despesas, foram pagos 5.569.046,73 euros de despesas correntes (taxa de execução 

de 35,45%) e 2.851.339,30 euros de despesas de capital (taxa de execução de 23,30%), 

perfazendo um total de despesas pagas de 8.420.386,03 euros, correspondendo a uma taxa de 

execução de 30,13%. 

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

21.739.725,36 euros, dos quais foram pagos 8.420.386,03 euros, estando assim por pagar, porque 

ainda não executados, 13.319.339,33 euros.  

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

assumidos em maio importam em 7.725.407,86 euros, tendo sido paga a importância de 

2.275.146,86 euros, estando assim por pagar 5.450.261,00 euros. 
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O saldo para novos cabimentos, era no final de maio de 2.623.232,43 euros, estando assim o PPI 

cabimentado em cerca de 76% da sua dotação disponível. Como veremos no ponto 3 da ordem 

de trabalhos, o PPI irá ser reduzido, fruto da diminuição das verbas provenientes do Orçamento 

do Estado, em 965.084,00 euros. 

A execução financeira do PPI no final do mês de maio era de 20,81 %. 

4 – Processos judiciais em curso 

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

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

reclamados consumos mínimos e respetivos juros, nos demais, há 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   

 

Quero dar igualmente nota, que no âmbito de um processo movido pela Águas do Norte ao 

Município de Valpaços, impugnando uma fatura emitida em 6 de outubro de 2011, pelo 

Departamento de Finanças e Património, no montante de 557.315,92 euros relativa a taxas 

municipais por ocupação do solo e subsolo do domínio público municipal; volvidos onze anos 

depois, acabou de transitar em julgado no Supremo Tribunal Administrativo, reconhecendo ao 

Município de Valpaços razão e total ganho no processo, condenando as Águas do Norte ao 

pagamento integral da fatura emitida pela autarquia, acrescido dos respetivos juros de mora a 

contar até ao efetivo pagamento do montante, o que, prevendo que esse pagamento voluntário 

possa ocorrer até ao dia 30 de setembro próximo, totalizará, de acordo com os nossos cálculos, 

cerca 880 mil euros, que não deixa de ser uma lufada de ar fresco fase à redução do FEF 

protagonizada por este governo. 

5 – Apoios às juntas de freguesia 

Até ao final do mês de maio, 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 322.027,98 euros. 
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6 – Obras em execução 

Trazemos em execução empreitadas adjudicadas no montante de 8.095.925,02 euros, de um total 

de obras lançadas que perfazem 8.671.789,20 euros.  

Das obras adjudicadas, foram executados 1.591.410,58 euros, estando por executar 6.504.514,44 

euros, como passo a descrever: 

Nome da Obra 
Compromisso 

Firma Adjudicatária 
Trabalho Trabalho a 

N.º Data Valor executado Executar 

Centro Municipal de Proteção Civil de 
Valpaços 

487 29/01/2021 299 946,00 Engivalmendes 180 964,53 118 981,47 

Requalificação da praia fluvial de 
Miradeses/Rio Torto (Praia Fluvial de 
Rio Torto) 

1897 02/06/2021 443 363,55 Tâmega Trans , Lda. 27 841,44 415 522,11 

Construção de depósito de água e 
redes de conduta em Chamoinha 

797 25/02/2021 89 600,00 Empresa de Transportes, 
Tâmega Trans, Lda. 

47 651,50 41 948,50 

Construção da casa mortuária em 
Santa Maria de Émeres 

1614 04/05/2021 93 426,92 NCX 51 665,54 41 761,38 

Reconversão da antiga escola primária 
de Possacos em alojamento local - Fase 
I 

1615 04/05/2021 127 034,64 António & João Teixeira, 
Lda. 

107 573,91 19 460,73 

Zona Industrial de Carrazedo de 
Montenegro 

1857 02/06/2021 967888,06 
Custódio Pereira Areias 
Tender, S.A. 

547 751,23 420 136,83 

Parque de Recreio e Lazer em Santa 
Valha 1876 01/06/2021 153 666,08 Soterra 136 764,76 16 901,32 

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. 

287 341,69 476 931,03 

Construção percurso ciclável e pedonal 
em Carrazedo de Montenegro 

2546 15/07/2021 1 355 740,00 Anteros Empreitadas 159 413,20 1 196 326,80 

Remodelação da Escola Secundária de 
Valpaços - 2ª fase 

2127 09/06/2022 55 099,10 
Engivalmendes-Const. 
Civil e Soluções de 
Engenharia, Lda. 

0,00 55 099,10 

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 

16 832,80 93 545,00 

Abastecimento de água em Vassal 1363 21/04/2021 59 441,63 Asterisco Versátil, Lda. 0,00 59 441,63 

Saneamento em Sonim 1148 31/03/2022 114 432,72 
Custódio Pereira Areias 
Tender, S. A. 

0,00 114 432,72 

Construção de muro de suporte ao 
longo da EM 551 1348 19/04/2022 96 846,90 Baltazar & Filhos, Lda. 0,00 96 846,90 

Construção de muros de suporte junto 
à Ribeira de Vassal, em Vassal 

1349 19/04/2022 42 396,86 Custódio Pereira Areias 
Tender, S.A. 

0,00 42 396,86 
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ETAR de Lebução  1149 31/03/2022 97 356,71 
Escavações e 
Terraplanagens do 
Barroso, Lda. 

0,00 97 356,71 

Parque de Lazer da Ribeira da 
Levandeira 

1445 29/04/2022 1 277 357,99 ASG - CONSTRUÇÕES E 
GRANITOS, LDA. 

0,00 1 277 357,99 

Remodelação da Escola Primária de 
Paranhos 

1066 21/03/2022 31 800,00 Agostinho Sá Santos Lobo 27 609,98 4 190,02 

Obras de saneamento na Rua Maputo 
na Cidade de Valpaços 1367 21/04/2021 14 576,59 Asterisco Versátil, Lda. 0,00 14 576,59 

Arruamentos em Sobrado 1358 21/04/2021 63 812,00 Anteros Empreitadas, S.A. 0,00 63 812,00 

Aquisição de uma viatura ligeira de 
passageiros para a DUA 

2281 17/06/2022 24 881,72 RENAULT PORTUGAL, S.A. 0,00 24 881,72 

Aquisição de duas viaturas ligeiras de 
mercadorias  1451 02/05/2022 79 654,80 Iveco Portugal, S.A. 0,00 79 654,80 

Construção de edifício para atividades 
culturais e recreativas em Serapicos 1913 26/05/2022 69 770,49 

Engivalmendes - 
Construção Civil e 
Soluções de Engenharia, 
Lda 

0,00 69 770,49 

Ampliação do parque infantil 
"Formiga" em Valpaços 

1617 11/05/2022 71 479,93 Domo Fun Grass Portugal, 
Lda. 

0,00 71 479,93 

Obras de saneamento no concelho - 
Argemil 

1449 02/05/2022 24 050,02 
Delmar Rodrigues, 
Máquinas & Escavações, 
Unip. Lda. 

0,00 24 050,02 

Arruamentos em Rio Torto 1450 02/05/2022 20 108,20 Betufam, Lda. Fechado 20 108,20 

Arruamentos na Rua das Cortelhas em 
Vassal 1236 07/04/2022 19 901,50 Anteros Empreitadas, SA Fechado 19 901,50 

Arruamentos em vários lugares do 
concelho - (Valpaços) 

1485 04/05/2022 31 780,92 NCX - Construção, 
Engenharia e Gestão, Lda. 

0,00 31 780,92 

Parque de lazer da Ribeira da 
Levandeira Nascente 

1939 30/05/2022 877 846,76 
ASG - CONSTRUÇÕES E 
GRANITOS, LDA. 

0,00 877 846,76 

Aquisição de um autocarro para 
transporte escolar    Em concurso   

Construção ou beneficiação da rede de 
águas residuais em Valpaços 2070 08/06/2022 148 200,56 

Gaspar Rodrigues, 
Construção Civil e Obras 
Públicas, Lda. 

0,00 148 200,56 

Remodelação da Escola EB 2,3 Júlio do 
Carvalhal - 2ª Fase 

2131 09/06/2022 246 764,67 
Engivalmendes-Const. 
Civil e Soluções de 
Engenharia, Lda. 

0,00 246 764,67 

Lettering Valpaços 2350 27/06/2022 30 012,00 Serralharia Ramiro 0,00 30 012,00 

Construção de um muro de suporte no 
loteamento industrial de Carrazedo 
Montenegro 

2167 13/06/2022 19 557,00 
Custódio Pereira Areias 
Tender, S.A. 

0,00 19 557,00 

Aquisição de fossa séptica – Praia de 
Rio Torto 2194 13/06/2022 8 884,54 

TUBOFURO - Tubos em 
P.V.C., S.A. 0,00 8 884,54 
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Substituição do campo de jogos do 
pavilhão desportivo de Valpaços 

   Em concurso   

Pavimentação da Rua do Gomieiro em 
Sá    Em concurso   

Requalificação da fonte do largo da 
feira em Valpaços 

2348 24/06/2022 157 822,24 
Urbiágua-Comercio e 
montagem de fontes, 
Lda. 

0,00 157 822,24 

Arranjo urbanístico do largo das festas 
em Argeriz - 2ª fase    Em concurso   

Construção de uma vedação - Ribeira 
da Fraga 

2292 17/06/2022 6 773,40 
Carmo Estruturas em 
Madeira, S.A. 

0,00 6 773,40 

Reconversão da antiga escola primária 
de Possacos em alojamento local - 2ª 
Fase 

   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, está prevista a execução de uma empreitada 

«Beneficiação da EM 553 de Rio Bom a Seixedo», adjudicada por 75.958,33 euros ao 

empreiteiro «Custódio Tender, S.A.». Informo que a referida empreitada, pese embora 

adjudicada, ainda não foi iniciada pelo empreiteiro. 

7 – Proteção Civil 

No âmbito da campanha da GNR - Floresta Segura 2022, foram remetidos ao Município de 

Valpaços 9 Autos de Notícia de Contraordenação, por falta de gestão de combustíveis. Trata-se 

de situações de risco elevado de incêndio para as habitações, cujos proprietários são 

desconhecidos ou já faleceram e desconhecem-se os herdeiros. Nestas situações o Município tem 

que proceder às limpezas, encontrando-se as duas equipas de sapadores a efectuar as respetivas 

faixas de gestão. 

Estas situações dizem respeito a: Sanjusenda, Barreiros, Fiães, Lebução, Campo de Égua, 

Corveira, Esturãos, Vales, Ribeira da Fraga. 

8 - Outros assuntos 

Foram realizados 1214 serviços no espaço de Cidadão, entre 1 de janeiro date 28 de junho. 

Desde 1 de Janeiro até à presente data, foram emitidas 27 licenças de construção. 

Passaram na Casa do Vinho, de janeiro a junho, duas mil pessoas que geraram um volume de 

negócios superior a 6.000,00€. 

Foram georreferenciadas 5.967 matrizes através do Balcão Único do Prédio (BUPi), no período 

de janeiro a junho. 

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

junho. 
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Nos dias 23 e 24 de abril, teve lugar um concurso literário, em Bettembourg, - cidade 

luxemburguesa geminada com Valpaços - para jovens autores, onde foram premiados dois 

autores valpacenses: Maria Lucas Cruz e Tiago Delgado. 

No passado domingo, 15 de maio, a Junta de Freguesia de Vassal promoveu a V Feira do Cebolo 

e Produtos da Terra. Dezenas de expositores colocaram em destaque o cebolo entre outros 

produtos agrícolas representativos da freguesia. Os participantes associaram-se às várias 

atividades desportivas, destacando-se o passeio TT e o passeio pedestre, entre outras. 

Teve lugar, no fim-de-semana, entre 27 e 29 de maio, a segunda Prova do Troféu NORTEX4 

ULTRA4. No Pavilhão Multiusos de Valpaços concentraram-se 30 carros de competição com 

valor superior a 5 milhões de euros. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Clube Norte4x, a 

Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, o Grupo TT Valpaços Trepa Tudo e o 

Município, que culminou com um enorme sucesso. Centenas de pessoas amantes do desporto 

todo-o-terreno acorreram a Valpaços para participar e assistir à segunda maior prova 

internacional da modalidade. No total, os 30 carros percorreram o terreno “agressivo” 

característico da região com zonas técnicas, que puseram à prova a mestria de pilotos e copilotos. 

Os Vinhos Valpacenses estiveram em destaque na 9.ª edição do Concurso Vinhos de Portugal, 

tendo sido distinguidos com as medalhas Ouro e Prata, que enaltecem a sua qualidade. De entre 

mais de 1450 vinhos nacionais, o júri da edição de 2022 do Concurso Vinhos de Portugal, 

constituído por 109 especialistas nacionais e internacionais, entregou no total de 442 medalhas, 

entre as quais 36 na categoria de Grande Ouro, 107 de Ouro e 291 de Prata. Os melhores vinhos 

do ano foram revelados no dia 6 de maio, na Cerimónia de Entrega de Prémios do Concurso, que 

se realizou no Convento de São Francisco, em Santarém. Do concelho foram premiados com 

Medalha de Ouro o vinho Valpaço-lo-Velho Arinto/Pedernã, Branco, 2018, da Santa Casa da 

Misericórdia de Valpaços, e Encostas de Sonim Touriga Nacional Grande Reserva, Touriga 

Nacional, Tinto, 2018. Já a Medalha de Prata foi alcançada pela Quinta do Sobreiró de Cima - 

Grande Reserva, Tinto, 2018. O Concurso Vinhos de Portugal é organizado pela ViniPortugal “é 

um dos eventos de referência do setor que reconhece a qualidade dos vinhos nacionais e 

promove experiências e sinergias entre produtores, especialistas nacionais e internacionais 

durante uma semana. Em paralelo reafirma a posição de excelência da produção nacional nos 

mercados de exportação”. Parabéns mais uma vez pelos prémios alcançados.  

O vinho Encostas de Sonim Grande Reserva, Turiga Nacional e o vinho Encostas de Sonim 

Vinhas Velhas Grande Reserva, produzidos na freguesia de Sonim e Barreiros estiveram em 

destaque no Concurso Cidades do Vinho entre os dias 5 e 8 de maio, em Setúbal. A sociedade 

Agrícola Encostas de Sonim foi premiada pela sua produção vinícola. 
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Iniciou-se, no dia 16 de junho, a época balnear na Praia Fluvial do Rabaçal, destacando-se a 

colocação de 160 toneladas de areia da praia para comodidade dos veraneantes. 

Decorreu no dia 15 de junho a tomada de posse dos membros da Delegação da Cruz Vermelha 

de Valpaços. A cerimónia teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Valpaços recebeu no fim-de-semana de 18 e 19 de junho a última etapa do CN Enduro 2022 – 

Campeonato Nacional de Enduro, prova que tem a organização do Usprigozus Clube TT de 

Vilarandelo. Para esta edição 2022 do Enduro Rota do Folar, o percurso contou com cerca de 45 

quilómetros por volta (especiais incluídas) e decorreu no concelho de Valpaços, com três provas 

Especiais Cronometradas: Enduro Test (ET), Cross Test (CT), Extreme (EX), dois Controlos 

Horários (CH) e uma Zona de Assistência (ZA) no Pavilhão Multiusos (Paddock). 

O Azeite Rosmaninho Premium está, uma vez mais, entre os melhores do mundo segundo o 

EVO IOOC Italy 2022. O concurso que foi fundado em 2016 premiou, uma vez mais, o trabalho 

da Cooperativa de Olivicultores de Valpaços e a labor de seus associados. O EVO iOOC Itália é 

o principal concurso de Azeites de Oliva da Itália e está entre os cinco mais importantes 

Concursos Internacionais do setor. A Cooperativa de Olivicultores de Valpaços teve apenas uma 

amostra de seu Azeite para avaliação internacional: o Azeite Rosmaninho Premium, que não 

defraudou expectativas, conquistando a medalha de prata. Um orgulho para todos os 

Valpacenses: Parabéns. 

Ainda no domínio do azeite, a Cooperativa de Olivicultores de Valpaços esteve, uma vez mais, 

em destaque, pelas melhores razões. No Concurso de Azeite Virgem 2022, promovido na Feira 

Nacional de Olivicultura, alcançou mais dois lugares no pódio. 

Destacar o regresso do Projeto Férias em Grande, a realizar em Valpaços, Vilarandelo e Ervões e 

Carrazedo de Montenegro e Curros, com uma participação média de 350 crianças em idade 

escolar. 

Por último, e na qualidade de Presidente do Concelho Intermunicipal da Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega, demonstrou preocupações junto da Senhora Deputada Dra. Ema 

Gonçalo - agora com responsabilidades governativas - sobre o enquadramento para criação de 

Centros Tecnológicos Especializados no âmbito do PRR. Assim, segundo o aviso ao Plano de 

Recuperação e Resiliência, que abriu em 17/06/2022, vão ser construídos em Portugal 365 

Centros Tecnológicos Especializados para suportar a evolução do Ensino Profissional em 

Portugal. Para o Alto Tâmega foram atribuídos apenas 2, um na área da indústria e outro na área 

da informática, sendo que um deles terá de ser para o ensino profissional privado, não se 

percebendo qual foi o critério de divisão. Em face desta realidade, o Alto Tâmega, território com 

mais de 3000km2 e com tanta dificuldade nos transportes, terá no máximo 1 centro para a Escola 

Profissional de Chaves, e um outro para servir toda a região. Foi manifestado pelo Senhor 
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Primeira Secretário da CIM-AT, ao Senhor Secretário de Estado que a região deveria ter pelo 

menos 3 centros: 1 na Escola Profissional; 1 no agrupamento de escolas de Chaves e Montalegre; 

e um agrupando Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.    

 

 

2 – Proposta apresentada pela Câmara Municipal, para apreciação e votação, do relatório 

e contas consolidado do Município de Valpaços, do período de 2021. 

Como certamente é do conhecimento desta Assembleia Municipal, na passada sessão do mês de 

abril do corrente ano de 2022, foram aprovadas as contas individuais da autarquia de Valpaços, 

respeitantes à gerência de 2021. 

Atendendo a que o Município de Valpaços detém participações societárias em outras entidades, e 

em conformidade com o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, 

aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, tem de proceder à elaboração de contas 

consolidadas com as entidades detidas ou participadas, devendo ser aprovadas pela Câmara 

Municipal e submetidas à apreciação do órgão deliberativo durante a sessão ordinária a realizar 

no mês de junho. 

Como certamente tiveram oportunidade de analisar pela leitura ao «Relatório de Atividades & 

Contas Consolidado», o Município de Valpaços detém participações financeiras em 13 

entidades, públicas e privadas, entre elas a «EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto 

Tâmega e Barroso, EIM, S.A.», empresa detida pelos 6 municípios do Alto-Tâmega e como tal, e 

por se mostrar que há controlo na gestão, ainda que conjunto pelos 6 municípios, e em 

conformidade com o 75º da Lei n.º 73/2013, é incluída no perímetro de consolidação do 

Município de Valpaços, a empresa local «EHATB». 

O município detém 16,67% do capital social da EHATB, com um valor nominal de 150.000,00 

euros. 

O método utilizado na consolidação de contas é o MEP-Método de Equivalência Patrimonial, 

pelo que as demonstrações orçamentais consolidadas (desempenho orçamental e direitos e 

obrigações), apenas refletem os dados orçamentais do município, enquanto entidade 

consolidante, assim como no relatório de gestão a informação relativa à Norma de Contabilista 

Pública n.º 27 – Contabilidade de gestão, também só reflete os dados do município. 

Durante o período de 2021, as transações entre o Município de Valpaços e a empresa participada 

EHATB, sintetizam-se num apoio de 80.000 euros a titulo de donativo que a empresa doou à 

Câmara Municipal e à transferência de ativos, concretamente obras de construção civil,mandadas 

executar pela EHATB e transmitidas a título gratuito para o Município, designadamente: 

Arruamentos em Pardelinha (Com um custo de construção de 54.122,54 euros), construção de 
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muro em Veiga de Lila (Com um custo de construção de 39.410,00 euros), recuperação da antiga 

escola primária de Fornos do Pinhal (Com um custo de construção de 76.686,02 euros), 

arruamentos em Valpaços – Rua Fernão de Magalhães (Com um custo de construção de 

28.214,02 euros) e arruamentos em vários lugares do concelho – Ligação da EM 314 a Corveira 

(Com um custo de construção de 128.779,94 euros). 

A execução destas empreitadas, como certamente saberão, resultam do contrato-programa 

outorgado entre o município e a EHATB. 

O Balanço consolidado apresenta um total de Ativo de 100.247.054,47 euros e um total de 

Passivo no montante de 7.620.945,36 euros. 

A Demonstrações de resultados Consolidada, evidencia um Resultado Líquido do Período 

negativo em 21.996,90 euros (No ano 2020 o prejuízo foi de 1.031.278,84 euros). 

Em termos de desempenho orçamental, o saldo transitado da gerência de 2020 era de 

5.013.458,42 euros, e o saldo a transitar para a gerência de 2022 fixou-se em 7.149.875,05 euros. 

A receita corrente totalizou 15.748.943,38 euros e a despesa corrente 12.694.217,51 euros. 

À semelhança do que é evidenciado nas contas individuais do município, no balanço não se 

encontram refletidas 5 faturas provenientes das «Aguas do Norte», no montante global de 

2.895.840,76 euros, respeitantes a consumos mínimos; todavia encontram-se evidenciadas como 

um passivo contingente, que aguarda decisão judicial. 

Como é referido no relatório de atividades & contas, sob o ponto de vista orçamental e 

patrimonial, foram utilizados os subsistemas de contabilidade orçamental, de contabilidade 

financeira e de contabilidade de gestão, nomeadamente nas 27 normas de contabilidade pública, 

bem como as recomendações emanadas pela Comissão de Normalização Contabilística. 

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 COM UMA ASTENÇÃO. 

 

 

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

ao orçamento e plano plurianual de investimentos do ano 2022. 

Considerando que na elaboração do Orçamento do Município de Valpaços para a gerência de 

2022, foram tidas em conta as regras previsionais previstas no POCAL, concretamente no ponto 

n.º 3.3.1.; regras essas não revogadas pelo Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas (SNC-AP), pelo que os montantes previstos a título de transferências 
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provenientes do Orçamento do Estado são os que se encontravam em vigor no Orçamento do ano 

2021. 

Como certamente se recordarão, no relatório e orçamento para o período de 2022, foi feita a 

menção que caso a proposta do OE de 2022, chumbada na Assembleia da República em 27 de 

outubro de 2021, se se mantivesse, o Município de Valpaços viria uma redução ao FEF na ordem 

dos 965.084 euros, em relação às verbas que foram atribuídas pelo Orçamento do Estado no ano 

2021, pelo que haveria a necessidade de se operar uma alteração orçamental modificativa a 

concretizar em 2022, ajustando-se o orçamento da receita à realidade concreta das verbas a 

arrecadar. 

A Lei n.º 12/2022, de 27 de junho, que aprova o Orçamento do Estado para o ano 2022, vem 

concretizar a redução ao FEF em 965.084 euros, em relação às verbas atribuídas pelo Orçamento 

do Estado do ano 2021. 

Cientes desta nova realidade, e desfeita aquela expectativa em que o novo ministro das finanças, 

que foi autarca, pudesse reverter a proposta inicialmente traçada pelo anterior governo, vem hoje 

aqui a esta Assembleia a 3ª revisão ao orçamento e PPI, que se consubstancia na redução ao 

orçamento da receita em 965.084,00 euros, refletindo-se uma redução equivalente ao orçamento 

da despesa, por forma a manter-se o equilíbrio orçamental, sacrificando-se no imediato, projetos 

inicialmente traçados no Plano Plurianual de Investimentos, que tudo faremos para ainda este 

ano possa ser parcialmente concretizados. 

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. 

 

 

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

da denominação da CIMAT – Comunidades Intermunicipal do Alto Tâmega. 

Como certamente é do conhecimento dos membros desta Assembleia Municipal, a Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega é constituída por 6 municípios: Valpaços, Boticas, Chaves, 

Montalegre, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar; que constituem a região do Alto Tâmega e 

Barroso. 

Esta CIM, constituída em 2014, foi denominada por Comunidade Intermunicipal do Alto 

Tâmega, o que não releva em termos de denominação social o território do Barroso, onde se 

inserem os municípios de Boticas e de Montalegre. 
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Esta proposta aqui hoje em discussão, vai ao encontro da vontade da Assembleia Intermunicipal 

da CIM do Alto Tâmega, que teve lugar no passado dia 6 de abril, que pretende alterar a 

denominação da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, acrescentando-se, para efeitos 

exclusivos de denominação social, a menção «E Barroso». 

Passará assim, a CIM do Alto Tâmega a designar-se: «Comunidade Intermunicipal do Alto 

Tâmega e Barroso», um pouco à semelhança do que se aplica à EHATB – Empreendimentos 

Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso. 

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, do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2022-2031). 

Atendendo ao Despacho n.º 443-A/2019, de 9 de janeiro, de sua Ex.ª o Sr. Secretário de Estado 

das Florestas e do Desenvolvimento Rural, onde se estabelecem os termos e as condições para a 

elaboração, aprovação, revisão e atualização do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, promoveram os serviços municipais à elaboração do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios do concelho de Valpaços, adequando-o às necessidades do concelho, 

designadamente: 

- Na recolha criteriosa e rigorosa de informação no que concerne à análise de risco de 

incêndio; 

- Na avaliação de meios e recursos disponíveis; e 

- Na clarificação dos conceitos e procedimentos a adotar. 

Como já se referiu, a elaboração do referido plano foi efetuada em consonância com o 

preceituado no Despacho n.º 443-A/2018, de 9 de janeiro, do Secretário de Estado das Florestas 

e do Desenvolvimento Rural, tendo sido objeto de parecer prévio favorável da Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta, em sua reunião realizada no dia 25 de novembro de 2021; e 

mereceu, igualmente, o parecer vinculativo positivo do Instituto da Conservação da Natureza e 

Florestas, conforme seu ofício datado de 29 de março de 2022. 

Em cumprimento dos demais preceitos levais, esteve o Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios do concelho de Valpaços disponível para consulta pública, entre os dias 20 de 

abril e 5 de maio de 2022.Sendo que não foi dado nenhum contributo pelo público em geral, 
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mantém-se a versão que obteve parecer vinculativo positivo conferido pelo Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas. 

O Plano assenta em três pedras angulares: Diagnóstico das caraterizações biofísica do nosso 

concelho; Plano de ação, que contém os pormenores, das faixas de gestão de combustíveis, rede 

primária, secundária e faixas de descontinuidades (Apelidadas de mosaicos); e a terceira pedra 

angular, denominada de Plano Operacional Municipal, que identifica os vários intervenientes e 

meios disponíveis na defesa da floresta contra incêndios. 

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. 

 

 

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

regularização extraordinária de vínculos precários no Município de Valpaços – Lei n.º 

112/2017, de 29 de dezembro. 

Na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 112/2017, o Município de Valpaços regularizou em 

2018, 43 vínculos precários, atendendo às limitações orçamentais existentes. O processo de 

regularização foi precedido de uma identificação das pessoas que exercessem ou tivessem 

exercido funções correspondentes à satisfação de necessidades permanentes à luz dos 

pressupostos legais definidos no art.º 3º da referida lei, nomeadamente: 

a) Que tivessem exercido funções no período compreendido entre 1 de janeiro e 4 de maio 

de 2017, ou parte dele, durante pelo menos um ano à data do início do procedimento de 

regularização; 

b) Nos casos de exercício de funções no período entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017, ao 

abrigo de contrato emprego-inserção, contratos emprego-inserção+, as que tenham 

exercido as mesmas funções nas condições referidas no proémio, durante algum tempo 

nos três anos anteriores à data do início do procedimento concursal de regularização; 

c) No caso de exercício de funções ao abrigo dos contratos de estágio celebrados com a 

exclusiva finalidade de suprir a carência de recursos humanos essenciais para a 

satisfação de necessidades permanentes, durante algum tempo nos três anos anteriores 

à data de início do procedimento concursal de regularização. 
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Recentemente, o Município teve conhecimento que outras autarquias continuam a lançar mão do 

programa de regularização extraordinária dos vínculos precários, à luz da Lei n.º 112/2017, pelo 

que, e subsistindo vínculos precários na Câmara Municipal, solicitou-se parecer à Comissão de 

Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), sobre a possibilidade de ainda 

se poder aproveitar a referida Lei, sendo certo que a mesma remonta ao ano de 2017. 

Neste âmbito, a CCDRN emitiu parecer jurídico, elaborado pela Direção de Serviços de Apoio 

Jurídico à Administração Local, o qual admite a possibilidade de regularização de situações que 

não foram devidamente sinalizadas aquando da entrada em vigor da Lei nº 112/2017, de 29 de 

dezembro, preconizando que o Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários 

tem carater imperativo e extraordinário, estando os órgãos das autarquias locais obrigados a dar-

lhe plena execução, carecendo porém, as deliberações da câmara municipal de adequada 

fundamentação e da cabal demonstração de que as pessoas em causa preenchem os requisitos 

previstos na referida lei, e que deviam ter sido abrangidas pelo reconhecimento que deu origem 

ao processo de regularização levado a cabo pela autarquia em 2018. 

Considerando que existem situações no Município de Valpaços de 49 pessoas a trabalhar que 

satisfazem necessidades permanentes e com vínculo inadequado e que preenchem os 

pressupostos legais previstos nas alíneas a), b) e c) do art.º 3º da Lei nº 112/2017, de 29 de 

dezembro, sujeitas a horário de trabalho e subordinadas aos poderes de direção e disciplina, e 

nesse sentido deveriam ter sido reconhecidas como passíveis de regularização em 2018, sendo da 

competência do respetivo órgão executivo o reconhecimento dessas situações. 

Considerando que a sua regularização extraordinária determina a criação no Mapa de Pessoal, do 

número de postos de trabalho estritamente necessário para corresponder às necessidades 

permanentes reconhecidas pelo órgão executivo. 

Considerando ainda, que se constatou a necessidade de criar dois postos de trabalho, um na área 

de gestão e outro na área das ciências de educação, de modo a satisfazer necessidades 

permanentes ao nível dos serviços municipais. 

Com este propósito, vem hoje aqui a esta Assembleia Municipal, uma proposta que se 

consubstancia na alteração do mapa de pessoal para o ano 2022, que permite a criação do 

número de postos de trabalho necessários para acomodar as necessidades de recursos humanos 

necessários e essenciais, para a prestação de um serviço público de qualidade. 

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. 
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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 


