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ATA Nº1– Primeira Sessão Extraordinária 
da Assembleia Municipal de Montalegre, 
realizada no dia 09 de agosto de 2021 

 
Aos nove dias do mês de agosto 2021, pelas 9 horas, realizou-se a primeira sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal, no edifício do Multiusos, sito à Avenida Nuno Álvares Pereira, 
Montalegre, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
1-  Minuta de Contrato-Programa – Aditamento, entre o Município de Montalegre e “EHATB – 
Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA”. 
 
Efetuou-se o registo das presenças, tendo-se verificado que estavam presentes vinte e oito 
membros. 
 
Além do Senhor Presidente da Câmara Municipal Manuel Orlando Fernandes Alves, estiveram 
presentes os vereadores António Gonçalves Araújo, Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves, 
Paulo Jorge Miranda da Cruz e José Moura Rodrigues. 
 
Verificando-se a ausência dos membros da Mesa Manuel Carvalho e Olímpia Vinhas, o senhor 
Presidente da Assembleia chamou para completar a Mesa os senhores membros da Assembleia 
Alberto Martins Fernandes e Maria Gorete Barroso Afonso. 
 
Registando-se quórum, o Senhor Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão. 
 
1- Minuta de Contrato-Programa – Aditamento, entre o Município de Montalegre e “EHATB – 
Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA”. 
 
O senhor Presidente da Câmara prestou informação relativa ao assunto expresso no ponto único 
da Ordem de Trabalhos. 
 
Inscreveu-se para intervir o deputado Duarte Gonçalves. 
 
O deputado Duarte Gonçalves disse que este tipo de assuntos reforça a posição que tem sido 
adotada pelo PSD. Se a posição que o PSD defende fosse tida em conta, este tipo de situação 
seria evitado porque o dinheiro seria da autarquia, podia ser gerido como bem se entendesse e 
podia ser transitado para o próximo ano evitando burocracias. 
Pensa que este tipo de contrato exige planeamento para se fazer obra futura e neste caso é para 
se pagar obra que já está feita e realizada.   
Assumiu que a bancada do PSD vai abster-se de acordo com as anteriores tomadas de posição.     
 
O Senhor Presidente da Câmara disse que bom é o conselho de Administração da EHATB ser 
formado pelos seis presidentes de Câmara do Alto Tâmega e Barroso. São três do PS e três do 
PSD. Sabe-se que o PSD Montalegre carateriza a EHATB como algo perverso e que é preciso 
aniquilar. As suspeitas criadas são fruto da imaginação do PSD Montalegre. Completamente 
infundadas. 
A fundamentação dada pelo deputado Duarte Gonçalves cai por terra quando querem que tudo 
seja convertido em dividendosignorado que os dividendos são altamente taxados e vão 
diretamente para Lisboa. O dinheiro é das autarquias e das suas populações. 
Está certo que o PSD vai mudar a maneira de ver uma empresa sólida, muito bem gerida e que 
coloca à disposição das Câmaras uma fatia considerável dos seus lucros anuais para que tudo 
seja convertido em desenvolvimento.  
Afirmou que não há obra nenhuma que esteja concluída. Admitiu que haja confusão com Contim. 
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Em Contim nunca havia água nos meses de verão, porque tinha um depósito de apenas mil litros 
de água. Teve-se que fazer saneamento dado o caos que se verificava nas ligações, e resolver a 
situação da água e a obra em causa é a repavimentação da abertura das estradas para canalizar 
os tubos.             
 
Deliberação: aprovado por maioria com cinco abstenções dos deputados Duarte Gonçalves, Iva 
Rebelo, Manuel Rebelo, José João Carvalho de Moura e Sandra Gonçalves. 
 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente sessão 
extraordinária, foi a minuta lida em voz alta e aprovada por unanimidade, nos termos do disposto 
no n.º 1 e n.º 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 
 

 
O Presidente da Assembleia 

 
                               __________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Fernando José Gomes Rodrigues 
 
           O 1º Secretário                                           O 2º Secretário    
 
__________________________                                 _________________________________ 
     Alberto Martins Fernandes                     Maria Gorete Barroso Afonso 
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