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Situação Financeira e Relatório de Atividades 

Fevereiro 2022 
Ex.mos Senhores 
Presidente da Assembleia Municipal 
Senhores Membros da Mesa 
Senhores Deputados 
Senhores Presidentes de Junta 
 

Como determina a Lei vem o Executivo Municipal dar nota da situação financeira 
do Município bem como do Relatório de Atividades desenvolvidas no período 
entre Assembleias.  

RECEITAS 

Até ao momento foi arrecadada a importância de €3.336.422,47 sendo que 
€2.827.299,78 é receita corrente enquanto os demais €509.122,69 são receita 
de capital. 

RECEITA CORRENTE 

Totaliza, como atrás ficou dito, o valor global de €3.336.422,47 e como sempre, 
tem nas transferências da Administração Central o seu maior contributo ou 
proveniência. 

Seguem-se, por ordem decrescente de valor, os Rendimentos de Propriedade 
onde se encaixam as receitas provenientes dos Centros de Produção Eólica, 
Rendas de Concessão da EDP e Aproveitamento Hidroelétrico do Rio Alvadia  
que totalizam a importância de €272.206,74. 

A Venda de Bens e Serviços apresenta, no momento atual, o valor, quase 
residual, de €139.930,50. 

RECEITA DE CAPITAL 

Totaliza a importância de €509.522,69 e, tal como acontece a Receita Corrente, 
também aqui se nota o peso das Transferências da Administração Central que 
é, reconhecidamente, a principal fonte de proveniência.  

 DESPESA 

Atinge neste momento o montante global de €2.005.768,00 sendo que 
€1.557.384,27 é despesa corrente enquanto os restantes €448.383,73 são 
despesa de capital. 
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DESPESA CORRENTE 

Atinge, como atrás se disse, o montante global de €1.557.384,27 e, como 
sempre acontece, tem o maior gasto associado aos vencimentos e prestações 
complementares devidas aos funcionários do Município. 

Seguem-se, por ordem decrescente de valor, os gastos assumidos com a 
Aquisição de Bens e Serviços (€521.807,72) e as transferências correntes onde 
se inscrevem os apoios atribuídos às Instituições concelhias e que, no seu todo, 
totalizam a importância de €244.072,83. 

DESPESA DE CAPITAL 

Totaliza a importância de €448.383,73 e está quase inteiramente associada à 
Aquisição de Bens de Capital (€339.977,10) onde se inscrevem os investimentos 
propriamente ditos nas áreas da Conservação e Construções diversas. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Estando no início do ano lunar e financeiro pouco de relevante há a assinalar. 
Refiro, contudo, que se está, estrategicamente, na expectativa de perceber até 
onde a seca extrema nos leva de forma a sermos consequentes e atuarmos em 
função das reservas que conseguirmos acumular. 

Temos, porém, em desenvolvimento ou preparação os investimentos seguintes: 

- Piscina Municipal que aguarda visto do Tribunal de Contas 

- Loja do Cidadão 

- Centro SIPAM – Aguarda visto do Tribunal de Contas 

- Parque Desportivo de Salto – Aguarda aprovação de declaração de expropriação por 
utilidade pública da DGAL 

- Saneamento de Ladrugães 

- Fossa de Contim 

- Fossa de Parafita 

- Rede de abastecimento de água a Viade de Cima 

- Rede de abastecimento de água ao Barracão 

- Acesso à Ponte da Assureira 

- Fossa de São Ane 

- Fossa de Covelães 

- Balneários do Estádio Municipal 
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MAPA DE TRANSFERÊNCIAS 

Foram efetuadas as seguintes transferências desde o mês de janeiro até à 
presente data para Associações, e Juntas de Freguesia do concelho e ainda 
para dar cumprimento às verbas estabelecidas ao abrigo de regulamentos 
aprovados: 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - 01/01/2022 A 21/02/2022   
ASSOCIACAO CULTURAL PARAFITA 6 666,00 € 
ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMB.VOL. SALTO 6 666,00 € 
ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS MONTALEGRE 6 666,00 € 
ASSOCIACAO SOCIAL CULTURAL PAREDES RIO 1 166,00 € 
ACADEMIA DE FUTEBOL E FUTSAL ABELHAS AZUIS 12 666,00 € 
ASSOCIACAO BORDA D ÁGUA 4 166,00 € 
ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE 2 200,00 € 
ASSOCIAÇÃO PRODUTORES FUMEIRO TERRA FRIA BARROSÃ 5 000,00 € 
CENTRO DESPORTIVO CULTURAL MONTALEGRE 97 100,00 € 
CERCIMONT - COOPERATIVA E.R CIDADAOS INADAPTADOS MONTALEGRE 4 000,00 € 
FILANDORRA TEATRO NORDESTE CRL 1 066,00 € 
FREGUESIA DA CHA 519,30 € 
FREGUESIA DE CABRIL 778,95 € 
FREGUESIA DE CERVOS 778,95 € 
FREGUESIA DE COVELO DO GERÊS 259,65 € 
FREGUESIA DE FERRAL 519,30 € 
FREGUESIA DE GRALHAS 259,65 € 
FREGUESIA DE MORGADE 259,65 € 
FREGUESIA DE NEGROES 519,30 € 
FREGUESIA DE OUTEIRO 519,30 € 
FREGUESIA DE PITOES DAS JUNIAS 259,65 € 
FREGUESIA DE REIGOSO 519,30 € 
FREGUESIA DE SALTO 519,30 € 
FREGUESIA DE SANTO ANDRE 259,65 € 
FREGUESIA DE SOLVEIRA 259,65 € 
FREGUESIA DE TOUREM 259,65 € 
FREGUESIA DE VILA DA PONTE 259,65 € 
FREGUESIA DE SERRAQUINHOS 259,65 € 
GRUPO DESPORTIVO ASSOCIAÇÃO C.R. VILAR PERDIZES 25 650,00 € 
GRUPO DESPORTIVO CULTURAL SALTO 30 050,00 € 
UNIAO FREG. CAMBESES RIO DONOES MOURILHE 1 038,60 € 
UNIAO FREGUESIAS MEIXEDO PADORNELOS 778,95 € 
UNIAO FREGUESIAS MONTALEGRE E PADROSO 778,95 € 
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UNIAO FREGUESIAS SEZELHE COVELAES 1 038,60 € 
UNIAO FREGUESIAS VENDA NOVA PONDRAS 519,30 € 
UNIAO FREGUESIAS VIADE BAIXO E FERVIDELAS 1 298,25 € 
UNIAO FREGUESIAS VILAR PERDIZES MEIXIDE 519,30 € 
UNIÃO DE FREGUESIA DE CONTIM PARADELA E FIÃES 778,95 € 
COMPONENTE SOLIDÁRIA FAMÍLIA / EXTRATOS S. DESFAVORECIDOS 5 140,00 € 
OLHARES PELA MATERNIDADE 9 504,91 € 
CONTRATOS DE EMPREGO E INSERÇÃO 12 604,47 € 
TOTAL 244 072,83 € 

 

Damos agora a conhecer os trabalhos levados a cabo pelas várias brigadas da Câmara 

neste período: 

ESTRADAS E ARRUAMENTOS 

- Limpeza geral de arruamentos, valetas e sumidouros na rede viária geral; 
- Colocação de sal em diversos locais da rede viária geral; 
- Colocação e manutenção de sinalética na rede viária geral;  
- Reparação de arruamentos e passeios em cubo/calçada; 
- Reparações de estradas e arruamentos com betuminoso a frio; 
- Limpeza e desobstrução de aquedutos; 
- Limpeza de bermas na rede viária geral; 
- Limpeza de arruamentos em Montalegre; 
- Limpeza de envolvente de depósitos de água e captações; 
- Apoio à Cruz Vermelha no transporte de alimentos; 
- Apoio a Equipa de Saúde no âmbito da vacinação Covid-19 e domicílios; 
- Apoio na realização da Feira do Fumeiro; 
- Limpeza e corte de árvores na rede viária geral; 
- Limpeza de arruamentos em Vilar de Perdizes; 
- Manutenção da variante de Tourém; 
 

ÁGUAS E SANEAMENTO 

- Manutenção de águas e saneamento em Escolas e Jardins Municipais; 
- Limpeza do sistema de bombagem de saneamento; 
- Reparação de avarias nos WC´s públicos; 
- Limpeza de rede de saneamento e fossas em várias localidades; 
- Colocação de cloro em depósitos de abastecimento de água; 
- Limpeza de depósitos e captações em várias localidades; 
- Execução de ramais domiciliários de água e saneamento em várias 
localidades; 
- Reparação de avarias diversas em várias localidades; 
- Substituição e colocação de contadores em várias localidades; 
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- Mudança de contadores do interior para o exterior em várias localidades; 
- Limpeza de envolvente de depósitos de água e captações; 
 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

- Reparação de caixas de visita em várias localidades; 
- Limpeza de telhados de edifícios municipais; 
- Execução e reparação de bocas-de-incêndio em várias localidades; 
- Reparação de lancis em diversos arruamentos; 
- Limpeza e manutenção de caldeiras no arquivo e centro escolar; 
- Apoio na realização da Feira do Fumeiro; 
- Manutenção do Parque do Cávado; 
 

MÁQUINAS 

- Apoio à brigada de águas e brigada de estradas; 
- Apoio à brigada de estradas em reparação de valas; 
- Manutenção de caminhos em Montalegre e Cambeses; 
- Limpeza de envolventes de captações, nascentes e fossas; 
 

BRIGADA de FERRAL 

- Colocação e manutenção de sinalética na rede viária geral;  
- Tapar valas e buracos em betuminoso na rede viária geral; 
- Reparação de arruamentos e passeios em cubo/calçada; 
- Limpeza e desobstrução de aquedutos; 
- Limpeza de bermas das estradas da freguesia de Ferral, Covelo e Cabril; 
- Limpeza de derrocadas na rede viária;              
- Reparação de águas em diversas localidades, freguesia de Covelo, Ferral 
e Cabril; 
- Manutenção da escola de Cabril; 
- Manutenção do sistema de saneamento em S. Lourenço; 
- Limpeza de captações e depósitos; 
- Reparação de conduta de água em diversas localidades; 
- Colocação de contadores e vistorias em diversas localidades; 
- Limpezas de saneamentos nas diversas localidades, freguesia de Covelo, 
Ferral e Cabril; 
- Limpeza de Fossas em Cabril e Ferral; 

 
BRIGADA de SALTO 

- Reparações de estradas e arruamentos com betuminoso a frio; 
- Limpeza de valetas e bermas na rede viária geral; 
- Limpeza geral da Vila de Salto;  
- Limpeza e manutenção do parque do Torrão da Veiga; 
- Manutenção das escolas; 
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- Manutenção de diversos caminhos na Freguesia de Salto;              
- Reparação de águas em diversas localidades, freguesia de Salto e Venda 
Nova; 
- Limpeza de captações e depósitos; 
- Manutenção das escolas de Salto e Baixo Barroso; 
- Substituição de conduta de abastecimento de água a Caniço; 
- Limpeza e manutenção de ETAR em Salto; 
- Colocação de contadores e vistorias em diversas localidades, freguesia de 
Salto e Venda Nova; 
- Limpezas de saneamentos nas diversas localidades, freguesia de Salto e 
Venda Nova; 

 

INICIATIVAS CULTURAIS E DE PROMOÇÃO DO TERRITÓRIO E DOS PRODUTOS 
LOCAIS 

- Encerramento da exposição “As quatro Marias” – Ecomuseu de 
Barroso/Espaço P.e Fontes 
- Atribuição dos Prémios “Natal Alegre- Decorações de Natal” 
- Encerramento da Exposição de Presépios na Biblioteca Municipal 
- Encerramento da Exposição “O Atelier BC e os seus discípulos – 
Ecomuseu de Barroso/ - Espaço P.e Fontes 
- XV RAID Fumeiro de Barroso 
- XXXI Feira do Fumeiro de Montalegre 
- Exposição “Entre relevos e brumas: Serra do Gerês” Ecomuseu de Barroso 
/ Centro Interpretativo da Borralha 
- Início do Entrudo de Pitões das Júnias  
- Teatro no Auditório – “Um amor de Família” 

 

Destacamos a 31ª Feira do Fumeiro que, em conjunto com a Associação dos 
Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã, tivemos a coragem de realizar, 
este ano, nas duas modalidades: sistema presencial, com todas as limitações 
decorrentes ainda da pandemia, e no sistema de vendas on-line, que à 
semelhança do ano passado, superou as expectativas servindo-se, assim, os 
compradores e os visitantes e deu-se dinâmica à economia e ao turismo no 
concelho. 

Montalegre, fevereiro de 2022 
O Presidente da Câmara 

 

Manuel Orlando Fernandes Alves 


