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SITUAÇÃO FINANCEIRA E RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
 

 
Dezembro 2006 

 
 
Exmo Senhor Presidente 
E Senhores Membros da Assembleia Municipal 
 
Como determina a Lei, vem o Executivo apresentar a Vª Exa a situação financeira geral 
e o Relatório de Actividades correspondente a este período que medeia entre 
assembleias. 
 
 
Receita 
 
O total de receitas neste momento soma 16.257.714 euros. 8.436.322 euros de receitas 
correntes e 7.821.382 euros de receitas de capital. 
 
Nas receitas correntes destacamos o Fundo Geral com 5.619.542 euros, 910.804 de 
impostos directos, 271.981 de taxas e 1.450.613 correspondente a venda de serviços, 
sobretudo tarifas de água, saneamento e lixo e às rendas da EDP e da energia eólica. 
 
Nas receitas de capital o Fundo Geral é de 3.541.956 euros. Recebemos ainda do 
Interreg 572.266 euros, e 278.731 do P.O Desporto e 711.636 da ON. 
 
 
Despesa 
 
O total de despesa é de 16.684.174 euros, 6.969.192 de despesa correntes e 9.714.981 
de despesas de capital. 
 
Nas despesas correntes há 3.254.769 euros de despesas de pessoal. Nas despesas de 
capital sobressai a importância de 9.017.535 euros de investimentos. 
 
 
Dívida 
 
A dívida a fornecedores é de 4.896.367 euros. Mantém-se muitos financiamentos por 
receber. 
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
 

 
Relativamente às empreitadas não houve evolução significativa relativamente à última 
informação, devido também ao Inverno. Mas, com os problemas desta época, as obras 
vão continuando. 
 
Devemos referir a realização de alguns trabalhos ainda significativos: 
 
Caminho Cela Cavalos 
Apoio retro para Pitões e para Parada 
Fornecimento alvenaria Paredes, Parada e Parafita 
Saneamento rua Venda Nova 
Saneamento rua de Tourém 
Saneamento ruas Casais da Veiga e bombagem 
Calcetamento largo acesso Mosteiro de Pitões 
Muro alargamento aldeia de Xertelo 
Muro Vila Nova (em conclusão) 
Cemitério Santa Marinha (em conclusão) 
Arranjo cruzamento de Meixedo 
Arruamentos em tapete em Peirezes 
Beneficiação em tapete ruas Barreirinhas e Chãos 
Ruas em tapete em Covêlo 
Rua em tapete em Venda Nova 
 
Há ainda lugar a muitos pequenas iniciativas de manutenção em várias áreas. 
 
 
 

Montalegre, Dezembro de 2006 
 
 

 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

Dr. Fernando Rodrigues 


