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Orçamento, Plano de Actividades  
e Plano Plurianual de Investimentos 

 

2007 
 
 
Nos termos da Lei são presentes para apreciação e aprovação as propostas de 
Orçamento e Plano de Actividades para 2007 e o Plano Plurianual de Investimentos 
para 2007 e anos seguintes, que se submetem à Assembleia Municipal para que delibere 
nos termos da Lei. 
 

Orçamento 
 
O orçamento proposto para o ano de 2007 apresenta o valor de 26.950.000,00 euros. 
 
Trata-se de um orçamento menor que o ano anterior. 
 
O orçamento tem vindo a diminuir sistematicamente devido ás restrições orçamentais e 
para transmitir mais rigor à gestão municipal definido, com clareza, os investimentos e a 
sua possibilidade de realização. 
 
Apesar disso mantém a abertura suficiente para permitir ajustes financeiros em 
resultado de quaisquer exigências que aconteçam ao longo do ano. 
 
Respeitamos os compromissos assumidos com as crescentes despesas correntes e a 
conclusão das obras em curso ou em encerramento e lançamos mais um leque de obras 
novas. 
 
As despesas correntes previstas somam 10.821.908 euros. Trata-se praticamente do 
mesmo valor do ano anterior o que financeiramente equivale a uma redução. E há 
efectivamente redução mesmo para além do valor da inflação não previsto. É que para 
suportar novos encargos com a educação em apoio às escolas, transportes escolares, 
vigilantes, pessoal para o prolongamento, enriquecimento curricular e o aumento de 
despesas com o controlo de qualidade de água, o tratamento dos afluentes e dos resíduos 
sólidos, foi preciso reduzir em vária rubricas, designadamente em serviço extraordinário 
e em pessoal. 
 
Há uma componente muito forte em despesas de pessoal. Mas devemos continuar a 
referir que muito desse pessoal responde pela manutenção dos jardins, pela limpeza, 
pela manutenção das águas e pela realização de muitas infra-estruturas. 
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É muito dinheiro que é transformado em investimento, como acontece com a 
conservação e manutenção de máquinas e equipamentos e com os combustíveis. 
Mantém-se globalmente o apoio às associações e o investimento na promoção e 
asseguramos a continuidade do apoio ao desenvolvimento rural com a renovação do 
protocolo com a Cooperativa que visa o apoio à sanidade animal. 
 
As receitas correntes estão previstas com rigor, como as despesas correntes. 
Apresenta-se uma previsão 11.829.574 euros, verba semelhante ao ano anterior. Não há 
aumento das receitas do Estado nem haverá aumento significativo dos impostos 
municipais. 
 
A nova Lei das Finanças Locais inclui o capítulo da Derrama. E, por proposta 
devidamente fundamentada da Câmara de Montalegre, o Governo incluiu uma norma 
muito generosa para os municípios com barragens, permitindo uma distribuição mais 
justa deste imposto. Apesar de não estar previsto o aumento da receita, espero que esta 
alteração tenha repercussões financeiras no nosso orçamento já em 2007. 
  
Estas receitas continuam a cobrir as despesas correntes e isso é um bom princípio que 
não acontece em muitas Câmaras. Mas continuamos a precisar de aumentar estas 
receitas, moderadamente nas taxas e tarifas já que as receitas da EHATB e das eólicas 
serão muito significativas mas só daqui a 6 ou 8 anos. 
 
As despesas de capital totalizam 16.698.092 euros. Há aqui um aumento de cerca de 
500 mil euros o que quer dizer que este orçamento é de rigor, mas não é restritivo no 
investimento. Esse investimento terá que acompanhar as possibilidades de aprovação de 
projectos do III QCA, que se espera se inicie em 2007. 
 
Estão aqui incluídas as obras em dívida e para encerrar, as que estão iniciadas e se 
prolongam para 2007 e outras que iremos lançar com apoio comunitário, não havendo 
liberdade financeira para outras alterações porque não se podem abandonar estes 
compromissos. Tanto mais que eles têm a ver com o desenvolvimento estratégico do 
concelho: Apostar na qualidade da educação e no ambiente e promover o 
desenvolvimento rural, para se criar riqueza e emprego. 
 
As receitas de capital somam 15.120.426 euros. 
 
Estão aqui incluídas receitas dos fundos comunitários de compromissos assumidos e 
alguns já pagos pela Câmara. São dezenas de candidaturas de obras concluídas para 
encerrar formalmente mas que, no total, somam ainda avultadas verbas.  Mantém-se o 
mesmo valor das transferências do Estado e 1.339.000 euros de empréstimos aprovados 
e não realizados. Será este o ano da venda das escolas que estão continuamente a 
degradar-se.  
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PROMOÇÃO DAS ACTIVIDADS SÓCIO-CULTURAIS 
 
Os habituais compromissos acarretam grande investimento e a margem para novos 
gastos é muito reduzida. Esses novos investimentos só excepcionalmente poderão ser 
criados. E isso depende, não só do seu mérito, mas da sua importância estratégica e da 
fiabilidade do projecto, o que diga-se, sinceramente, não abundam. 
 
Os compromissos previstos, são os seguintes: 
 
Protecção civil 
 
Prevê-se a continuidade do apoio para os Bombeiros. 
 
Bombeiros de Montalegre ......................................................................... 11.500. 
 Apoio Geral.........................................................  4.000. 
 Protecção Civil ....................................................  7.500. 
 
Bombeiros de Salto.................................................................................... 46.400. 
 Apoio Geral.........................................................  4.000. 
 Protecção civil..................................................... 15.000. 
 Instalações provisórias ........................................  2.400. 
 Apoio Quartel...................................................... 25.000. 
 
Temos o Gabinete Florestal em funcionamento, o Plano de Protecção da Floresta em 
execução e estaremos empenhados no combate aos fogos florestais. Vamos adquirir 
equipamentos para nos tornarmos mais eficientes na neve e no gelo. 
  
Educação 
 
Depois de uma fase de investimentos significativos em várias escolas, veio, finalmente, 
o planeamento rigoroso e a Carta Educativa do concelho. Este documento já foi 
homologado pela Senhora Ministra e vai permitir o acesso ao financiamento dos dois 
centros escolares: Salto e Montalegre. Estão aprovados os respectivos projectos de 
arquitectura e estão a avançar os projectos técnicos para se lançar já o concurso. 
 
Trata-se, a meu ver, duma das reformas mais importantes na área da educação, que é o 
motor de desenvolvimento  das sociedades, a concentração dos alunos em escolas com 
todas as condições. Mas, sobre tudo, com condições pedagógicas. Como é que era 
possível um professor ensinar, e os alunos aprenderem, com turmas que juntavam os 
alunos do 1º, 2º,3º e 4º anos todos na mesma sala e com um único professor? Isto tinha 
que dar mau resultado, e deu. O que parece estranho é que ainda haja responsáveis que 
reclamam este modelo de insucesso e que coloca os alunos gravemente fragilizados no 
2º ciclo, sem possibilidade de competirem, nem sequer acompanhar aqueles que tiveram 
uma escolaridade de turmas coincidentes com o ano de escolaridade. 
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E para além deste investimento estratégico, material, continua o nosso investimento 
imaterial, que seguramente, dará outro resultado com as condições que os novos centros 
escolares vão trazer. 
 
Transportes escolares (Contratados).......................................................... 750.000. 
Transportes escolares (Juntas) ................................................................... 35.000. 
Transportes escolares Câmara ................................................................... 350.000. 
 Pessoal 
 Combustível 
 Pneus 
 Reparações 
 Seguros 
 Leasings e amortizações 
Outros apoios............................................................................................. 60.000. 
 Visitas de estudo 
 Passeio Oceanário e Jardim Zoológico 
 Animação (Teatro, dia Mundial da Criança, Carnaval e outras) 
 Livros carenciados 
 Apoio deficientes (transportes escolas especiais e outros) 
 Material desportivo 
 Material didáctico e informático 
Luz e aquecimento Escolas ....................................................................... 64.500. 
Telefone e Internet..................................................................................... 4.000. 
Enriquecimento Curricular ........................................................................ 85.000. 
Material Informático e desgaste ................................................................ 13.500. 
Vigilantes e apoio pessoal escolas............................................................. 70.000. 
Pessoal auxiliar jardim infância e 1º ciclo................................................. 120.000. 
Poc’s ......................................................................................................... 12.000. 
Refeições ................................................................................................... 165.000. 
Suplemento Alimentar............................................................................... 1.300. 
Conservação dos edifícios ......................................................................... 40.000. 
 
TOTAL .............................................................................................. 1.770.300. 
 
Vamos ainda aderir ao Plano Nacional de Leitura do Ministério da Educação. 
 
Acção Social 
 
Continuamos a assumir a solidariedade com quem mais precisa, como um dever de 
cidadania e das sociedades civilizadas. 
 
Assumimos deveres na protecção de crianças e jovens e participamos em vários 
projectos de escolas e associações. 
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Devemos referir a nossa intervenção para o aumento já verificado por parte do Estado 
para o apoio domiciliário em Paredes e em Montalegre e posso garantir que no princípio 
do ano começa a funcionar o apoio domiciliário em Viade, também com financiamento 
da Segurança Social. 
 
Estamos a trabalhar e assumimos o objectivo de conseguirmos com as entidades da 
saúde colocar as camas do Centro de Saúde a prestar serviço social para acamados que 
precisem de apoio e cuidados continuados. 
 
Fizemos o projecto e a candidatura para o Lar de Cabril e já tínhamos oferecido o 
terreno. E conseguimos agora a aprovação do financiamento do Estado. Trata-se de uma 
obra muito importante para as freguesias de Cabril, Ferral, Covêlo e Paradela, com 
grande carência e elevado número de idosos. E a Câmara, que já investiu tudo o que até 
aqui foi feito, vai ter também a sua comparticipação na obra. 
 
Vamos prestar os seguintes apoios: 
 
Misericórdia de Montalegre....................................................................... 5.500. 
Associação Borda D’Água ........................................................................ 2.750. 
Associação “O Campo”............................................................................. 2.750. 
Centro Paroquial de Vila da Ponte ............................................................ 2.750. 
Centro Paroquial de Cabril ........................................................................ 2.750. 
Obras Lar de Cabril ................................................................................... 50.000. 
Centro Paroquial de Vilar de Perdizes....................................................... 1.375. 
Associação Social e Cultural de Paredes................................................... 2.750. 
Centro Paroquial de Viade......................................................................... 2.750. 
Centro Social dos Trabalhadores da C.M.M. ............................................ 30.000. 
 
Cultura 
 
Estamos a concluir o Polo Central do Ecomuseu de Barroso. Estão já concluídos os 
núcleos de Pitões e Tourém. Este ano teremos o núcleo central, os dois pólos referidos e 
o de Salto a funcionar, e há as seguintes tarefas a levar a cabo: 
 
- Arquivo audio visual (já entregue) 
- Sistema de gestão do arquivo 
- Musealização do Pólo Central e dos núcleos 
- Reedição de cadernos cultuais e outras publicações 
- Carta Arqueológica – 1ª fase de levantamento 
- Encontro Mundial sobre chegas de bois 
- PDA’s – Guias electrónicos para roteiros do Ecomuseu 
 
O programa de animação pela biblioteca vai contemplar, entre outras, as seguintes 
iniciativas: 
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- Projecto “Palavra andarilha" 
- Projecto Contos e lendas e tradições 
- Feira do Livro/Semana da cultura e mostra pedagógica 
- Exposições 
- OTL 
- Apoio bibliotecas escolares 
- Biblioteca Itinerante 
 
Iremos assinalar, como costume: 
 
- 25 de Abril 
- 9 de Junho 
- Animação de Natal 
- Festas do Concelho 
 
Prevê-se para além de transportes, em muitos casos, os seguintes apoios financeiros às 
associações, desde que assegurem o cumprimento dos objectivos: 
 
Associação Cultural de Parafita................................................................. 20.000. 
(Banda 15.000 + escola 5.000) 
O Fiadeiro de Pitões .................................................................................. 5.500. 
(Gaiteiros 1.500+escola 4.000) 
Papaventos ................................................................................................. 1.250. 
A Croça...................................................................................................... 1.000. 
(Grupo de Cantares) 
Associação o Boi do Povo......................................................................... 8.000. 
(Associação 1.500+campeonato 6.500) 
Escuteiros de Montalegre .......................................................................... 1.250. 
Escuteiros de Salto .................................................................................... 1.250. 
Associação o Jogo do Pau ......................................................................... 1.250. 
Associação Cultural de Paredes................................................................. 6.500. 
(Associação 1.500+5.000 escola) 
 
Desporto 
 
Promovemos o desporto e o lazer na Piscina com o transporte dos alunos. 
 
O Pavilhão Desportivo vai estar completamente disponível para servir a comunidade e 
já acolhe torneios de inegável importância. 
 
Apoiamos também o torneio de Futsal de Salto. 
 
Temos concluídos os projectos e vamos apresentar candidaturas para o pavilhão 
desportivo de Salto e para o campo sintético de Montalegre, que só avançarão se forem 
aprovados. 
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É definido o apoio aos clubes em função do escalão competitivo e do número de 
equipas oficias, que obriga a respeitar a totalidade dos calendários e que vigora por 
época desportiva. 
 
Grupo Desportivo e Cultura de Montalegre .............................................. 26.000. 
(Honra 21.000+1 equipa de juniores 5.000) 
Grupo Desportivo de Salto ........................................................................ 30.000. 
(1 Distrital 15.000+juvenis 4.000+infantis 4.000+futsal masculino 3.500+ 
futsal feminino 3.500) 
 
Vamos construir espaços desportivos nas aldeias onde se justifique e onde haja terrenos 
com as condições e localização necessárias. 
 
Promoção, Turismo e Actividades Económicas 
 
A Câmara tem vindo a fazer, e vai continuar esse grande esforço financeiro na 
promoção, no turismo e no apoio à dinamização das actividades económicas, das quais 
se destacam: 
 
- Feira do Fumeiro 
- Festival Gastronómico do Cabrito (a rever) 
- Feira da Vitela 
- Feira do Prémio de Montalegre 
- Feira do Prémio de Ferral 
- Feira do Prémio da Venda Nova 
- Promoção da Caça e investimento nos recursos cinegéticos 
- Provas de Desporto Automóvel (este ano a nível europeu) 
 
Tem lugar ainda um conjunto de outras iniciativas, das quais destacamos: 
 
- Apoio ao Congresso de Medicina de Vilar de Perdizes 
- S. Martinho 
- Cantar dos Reis 
- Matança do Porco de Paredes 
- Segada e Malhada de Paredes 
- Segada de Solveira 
- Carnaval 
- Encontro de Cantadores ao Desafio 
- Sextas-feiras 13 
- Lenda da Misarela 
- Carrilheiras de Barroso 
- Provas de Parapente 
- Campeonato de Chegas de Boi 
- Jornadas Micológicas e curso de produção de cogumelos 
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- Cursos de formação de cozinha e restauração 
 
Concedemos apoio financeiro para as instituições abaixo indicadas, como forma de 
apoio à actividade económica e ao desenvolvimento rural: 
 
- Apoio sanidade animal (Cooperativa) ................................................. 200.000. 
- Associação de Produtores de Fumeiro ................................................ 6.000. 
- Associação de Criadores de Gado de Raça Barrosã ............................ 1.500. 
 
E estamos a elaborar o Plano de Desenvolvimento Rural para o Alto Tâmega que 
definirá uma estratégia e suportará a candidatura de um projecto para todos os 
municípios do Alto Tâmega. 
 
Há ainda lugar ao investimento previsto na sinalização turística e cultural. 
 
Apresentamos um projecto para o roteiro do Ecomuseu de Barroso para estar disponível 
para os turistas, sobretudo em línguas estrangeiras, em PDA’s que permitem uma visita 
ao território com informação pessoal referenciada através dos aparelhos. 
 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
 
O Plano Plurianual de investimento contempla as obras em fase de encerramento 
financeiro e outras obras importantes em execução: 
 
- Parque de Exposições 
- Água e saneamento de Parada 
- Pólo Central Ecomuseu de Barroso 
- Estrada Borralha Salto 
- Estrada S. Vicente rotunda da Fronteira 
- Água e saneamento a Reigoso 
- Recuperação Margens do Cávado 
 
Há um leque de obras que estão em processo de concurso ou que serão lançadas durante 
o ano: 
 
- Complexo Escolar de Montalegre 
- Complexo Escolar de Salto 
- Prédio Albino Fidalgo II 
- Água, saneamento e ruas de Paredes 
- Água, saneamento e ruas de Outeiro 
- Água, saneamento e ruas de Covelães 
- Sistema de aquecimento Piscinas 
- Lar de Cabril 
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Estamos a desenvolver os seguintes projecto que só avançaram se o Quadro 
Comunitário os financiar: 
 
- Redes de água e saneamento aldeias do concelho – 1ª fase 
- Beneficiação de captações de depósitos 
- Pavilhão Desportivo de Salto 
- Relva sintética campo de Montalegre 
 
Senhores Membros da Assembleia Municipal: 
 
O Plano que se apresenta é mais restritivo que o anterior, mas contempla, mesmo assim, 
muitas iniciativas importantes. 
 
Os vectores principais incidem na educação, no ambiente, no desenvolvimento rural e 
no apoio social. Mas as áreas da promoção, dos produtos locais e das iniciativas de 
dinamização da economia merecem a mesma preocupação. 
 
Devemos ainda considerar atractivas as correcções propostas ao IMI que vai baixar, 
nalguns casos, em 30% a contribuição. Trata-se também de dar um estimulo e um sinal 
positivo para os investidores e para combater a retracção da construção covil. 
 
Mas esta alteração ao IMI vai ainda fazer a diferenciação positiva beneficiando as 
aldeias que têm um coeficiente de localização mais baixo e onde se paga, por isso, 
menos de IMI. 
 
Também a isenção de taxas nas licenças para reconstrução de casas antigas nas aldeias 
deverá ser um incentivo à valorização do património e da vida rural. 
 
O projecto para colocar a Quinta da Veiga ao serviço do desenvolvimento do concelho 
está em curso e o forte apoio dado aos agricultores na sanidade animal constitui um 
esforço financeiro no apoio à actividade económica e aos nossos agricultores. 
 
Mas temos ainda a Pista Automóvel para diversificar a dinamização turística, com a 
realização de provas de nível europeu em 2007. 
 
E o planeamento continua a merecer o empenhado trabalho da Câmara. Foi aprovada a 
primeira fase da revisão do PDM. Foi homologada a Carta Educativa e está concluído o 
mapa do ruído, a carta Desportiva e concluída a nova cartografia do concelho. Vamos 
integrar estes documentos no PDM, rever a reserva ecológica, os perímetros urbanos e 
definir a estratégia de desenvolvimento que o concelho deve seguir nos próximos anos 
para ficar claramente espelhada nesse documento. E se o turismo era e é uma área a 
desenvolver, não podemos esquecer agora o desenvolvimento rural, a economia, a 
educação e o emprego. 
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Também o planeamento Regional e Nacional têm merecido e vai continuar a merecer o 
nosso acompanhamento e a nossa participação. Temos colaborado na elaboração do 
PROT, plano que vai contemplar as infra-estruturas regionais para os próximos anos, e 
onde já garantimos a inclusão da EN 103 Montalegre a Braga, e continuaremos atentos 
às próximas fases do desenvolvimento deste plano onde pretendemos incluir mais 
referências ao desenvolvimento no nosso território. 
 
Temos aqui um Plano realista mas inovador que procura soluções para os nossos 
problemas, que garante uma generosa participação pública, mas que exige a cooperação 
e o empenho das instituições, dos cidadãos, de todos os barrosões, para podermos 
superar as dificuldades e para podermos dar passos mais seguros no sentido do 
desenvolvimento e do emprego. 
 
 
 

Montalegre, Dezembro de 2006 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

Dr. Fernando Rodrigues 
 
 
  
 
 
 
 


