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Situação Financeira e Relatório de Atividades 

Abril 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 conta da situação 
financeira do Município assim como o conjunto de atividades desenvolvidas no 
período entre Assembleias.  

RECEITA 

O total da receita até ao presente arrecadada atinge o valor global de 
€9.487.980,62€ sendo que €5.776.055,25 é receita corrente correspondendo os 
restantes €1.030.288,72 a receita de capital. 

RECEITA CORRENTE 

Cifra-se como atrás foi dito nos €5.776.055,25 e tem nas transferências da 
Administração Central o seu maior contributo ou quinhão (€4.126.273,11). 

Segue-se, por ordem decrescente de valor, as receitas provenientes dos 
Rendimentos de Propriedade (€721.118,19) e a Venda de Bens e Serviços 
(€281.691,08). 

A receita de Impostos soma o montante global de €425.458,31. 

Na rúbrica Rendimentos de Propriedade merece particular destaque o encaixe 
financeiro proveniente das Rendas de Concessão da EDP (€239.654,45) e as 
dos Centro de Produção Eólica (€288.585,09). 

As receitas provenientes da participação do Município no Aproveitamento 
Hidroelétrico do rio Alvadia não vão além de €36.000,00 refletindo assim a seca 
severa que nos atinge e consequente escassez de água nos rios e ribeiras da 
região e do país.  

RECEITA DE CAPITAL 

Fixa-se, como atrás se disse, em €1.030.288,72 e provém quase inteiramente 
das transferências de Capital (€951.979,20). 
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 DESPESA 

Até ao momento presente situa-se nos €4.466.226,42. Deste montante há que 
considerar que €3.691.613,16 são despesa corrente enquanto os restantes 
€774.613,26 são despesa de capital. 

DESPESA CORRENTE 

Totaliza, como atrás se disse, a importância de €3.691.613,16 e a fatia de leão 
está como sempre associada às despesas com pessoal (vencimentos, 
prestações sociais, encargos com saúde etc…) e que, só por si, atingem o valor 
total de €1.568.045,05. 

Segue-se por ordem decrescente de valor as despesas enquadradas na rubrica 
Aquisição de Bens e Serviços onde se inscrevem as despesas associadas ao 
funcionamento da máquina administrativa e operacional da Câmara assim como 
as relacionadas com transportes, aquecimento de escolas e edifícios municipais, 
iluminação pública e de edifícios que ao momento presente atingem o valor 
global de €1.025.615,94. 

As Transferências Correntes onde se acomodam os subsídios até ao momento 
atribuídos totalizam €998.152,18. 

DESPESA DE CAPITAL 

Atinge o montante global de €774.613,26 sendo que a rubrica mais expressiva é 
a que corresponde à Aquisição de Bens de Capital onde se inscrevem os 
investimentos propriamente ditos e que somam a importância de €630.206,63. 

As cabimentações e compromissos associados aos investimentos financiados 
pelo Norte 2020 e a circunstância de, seja por aguardarem parecer do Tribunal 
de Contas, seja por estarem em fase de concurso, não terem execução faz com 
que não haja fundo disponível para quaisquer outro tipo de operações do que 
resulta viver-se num momento de alguma paralisia que só poderá ser obviada 
com o início das obras inscritas em PPI. 

Segue-se a listagem de trabalhos efetuados pelas diversas brigadas da Câmara. 

ESTRADAS E ARRUAMENTOS 

- Limpeza geral de arruamentos, valetas e sumidouros na 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 à Equipa de Saúde nos domicílios 
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- Limpeza e corte de árvores na rede viária geral 
- Limpeza de arruamentos em Vilar de Perdizes 
- Manutenção da pista automóvel de Montalegre 
 

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 
- 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 
- Execução de lajeado e muro em pedra em Vilar de Perdizes 
- Reparação de muros de suporte em Brandim, Bustelo 
- Pintura de interior de lojas da Praça Municipal 
- Mudança de plataforma para filmagens do estádio Dr. Diogo Vaz Pereira para a 
pista automóvel e novamente para o estádio 
- Colocação de rails de proteção em Paredes do Rio 
 

MÁQUINAS 

- Apoio à brigada de águas e brigada de estradas 
- Apoio à brigada de estradas em reparação de valas 
- 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 Ferral-Santa Marinha-Covelo do Gerês 
- Limpeza   de valetas na estrada de central de Vila Nova, cruzamento Lourenço 
- Limpeza de monos aldeias de Cabril, Bairro EDP Vila Nova, Covêlo, Ferral 
- Apoio a junta de Cabril para fazer lago para crianças da escola 
- Colocação de quadro escola Cabril  
- Colocação de argolas Peneda de cima (bebedouro do gado) 
- Reparação de caminho da fossa de Fafião 
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- Reparação de águas em diversas localidades, freguesia de Covelo, Ferral e Cabril 
- Reparação de conduta de água em Covêlo 
- Reparação de conduta de água Peneda de Cima 
- Reparação de conduta de água de Fontaínho na serra 
- Desobstrução fossa S. Lourenço 
- Limpeza de depósitos Fafião 
- Meter conduta nova, agua deposito parte alta Vila Nova 
- Desobstrução Saneamento Bairro EDP Vila Nova 
- Desobstrução e reparação de conduta de água Viveiro, Vila Nova 
- Reparação de conduta de água Covelo Gerês 
- Colocação de conduta no bairro EDP Vila Nova 
- Reparação de conduta água Nogueiró junto ao depósito 

 
BRIGADA de SALTO 

- Reparações de estradas e arruamentos com betuminoso a frio 
- Reparação de arruamentos e passeios em cubo/calçada 
- 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 
- Manutenção de diversos caminhos na Freguesia de Salto 
- Pinturas de manutenção no Ecomuseu Casa do Capitão 
- Manutenção do Polo do Ecomuseu da Borralha      
- Reparação de águas em diversas localidades, freguesias de Salto e Venda Nova 
- Limpeza de captações e depósitos 
- Limpeza e manutenção de ETAR em Salto 
- Poda de árvores e arbustos nas freguesias de Salto e Venda Nova 
- Colocação de contadores e vistorias em diversas localidades, freguesias de Salto 
e Venda Nova 
- Limpezas de saneamentos nas diversas localidades, freguesia de Salto 
- Beneficiação do recinto e construção de muro no Sr. dos Aflitos 
- Limpeza de trilhos na Borralha 
- Limpeza de taludes da Borralha 
- Limpeza da zona exterior da Igreja da Borralha 
 

INICIATIVAS CULTURAIS E DE PROMOÇÃO DO TERRITÓRIO E DOS PRODUTOS 
LOCAIS 

Seguem-se as atividades levadas a cabo pelo Departamento de Educação e Cultura da 
Câmara Municipal de Montalegre: 

- Urban Fit Race 2022 
- Exposição ”Momentos de beleza e inspiração do ser feminino” – Ecomuseu/sede 
- BTL - CIM 
- Limpeza das margens da Albufeira do Alto Rabagão- Clubes/Associações/Juntas 
de Freguesia 
- Teatro no Auditório – “Quem levou teus trinta anos”  do Teatro Fórum Boticas 
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- “Faça nascer uma floresta no Gerês” – Plantação de árvores autóctones – 
Associação Vezeira 
- Exposição” Noroeste Cuarta Oeste : Roteiros de Ficción” – na Biblioteca Municipal 
- Participação na Feira de Nanterre, em França 
- “Aprende nas Férias da Páscoa “- Programa para crianças e jovens 
- Portugal Trail – Carlos Sá 
- Exposição  “Metamorfose do burel” no Posto de Turismo do Alto Tâmega 
- Queima do Judas no Castelo 
- Concerto temático comemorativo dos 48 anos do 25 de Abril no Auditório Municipal 
- Comemorações do 25 de Abril - Hastear da bandeira e homenagem às famílias 
ucranianas residentes e refugiadas em Montalegre 

 

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 22/04/2022   

ASSOCIACAO CULTURAL PARAFITA 13 332,00 € 
ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMB.VOL. SALTO 6 666,00 € 
ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS MONTALEGRE 6 666,00 € 
ASSOCIACAO SOCIAL CULTURAL PAREDES RIO 2 332,00 € 
ACADEMIA DE FUTEBOL E FUTSAL ABELHAS AZUIS 19 000,00 € 
ASSOCIACAO BORDA D AGUA 8 332,00 € 
ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE 2 200,00 € 
ASSOCIAÇÃO PRODUTORES FUMEIRO TERRA FRIA BARROSÃ 106 684,16 € 
BANDA FILARMÓNICA DE SALTO 10 000,00 € 
CENTRO DESPORTIVO CULTURAL MONTALEGRE 194 200,00 € 
CERCIMONT - COOPERATIVA E.R CIDADAOS INADAPTADOS 
MONTALEGRE 8 000,00 € 
CLUBE AUTOMOVEL VILA REAL 18 500,00 € 
FABRICA IGREJA FREGUESIA VILAR PERDIZES 2 960,00 € 
FILANDORRA TEATRO NORDESTE CRL 1 599,00 € 
FREGUESIA DA CHA 23 519,30 € 
FREGUESIA DE CABRIL 23 778,95 € 
FREGUESIA DE CERVOS 6 528,95 € 
FREGUESIA DE COVELO DO GERÊS 6 009,65 € 
FREGUESIA DE FERRAL 23 519,30 € 
FREGUESIA DE GRALHAS 6 009,65 € 
FREGUESIA DE MORGADE 6 009,65 € 
FREGUESIA DE NEGROES 6 269,30 € 
FREGUESIA DE OUTEIRO 6 269,30 € 
FREGUESIA DE PITOES DAS JUNIAS 6 009,65 € 
FREGUESIA DE REIGOSO 6 269,30 € 
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FREGUESIA DE SALTO 23 519,30 € 
FREGUESIA DE SANTO ANDRE 6 009,65 € 
FREGUESIA DE SOLVEIRA 6 009,65 € 
FREGUESIA DE TOUREM 6 009,65 € 
FREGUESIA DE VILA DA PONTE 6 009,65 € 
FREGUESIA DE SERRAQUINHOS 11 759,65 € 
GRUPO DESPORTIVO ASSOCIAÇÃO C.R.VILAR PERDIZES 51 300,00 € 
GRUPO DESPORTIVO CULTURAL SALTO 60 100,00 € 
LIGA AMIGOS HOSPITAL DISTRITAL CHAVES 1 000,00 € 
UNIAO FREG. CAMBESES RIO DONOES MOURILHE 12 538,60 € 
UNIAO FREGUESIAS MEIXEDO PADORNELOS 12 278,95 € 
UNIAO FREGUESIAS MONTALEGRE  E PADROSO 32 278,95 € 
UNIAO FREGUESIAS SEZELHE COVELAES 22 538,60 € 
UNIAO FREGUESIAS VENDA NOVA PONDRAS 12 019,30 € 
UNIAO FREGUESIAS VIADE BAIXO E FERVIDELAS 74 298,25 € 
UNIAO FREGUESIAS VILAR PERDIZES MEIXIDE 12 019,30 € 
UNIÃO DE FREGUESIA DE CONTIM PARADELA E FIÃES 23 778,95 € 

COMPONENTE SOLIDÁRIA FAMÍLIA / EXTRATOS S. DESFAVORECIDOS 
13 424,60 € 

OLHARES PELA MATERNIDADE 11 399,24 € 
CONTRATOS DE EMPREGO  E INSERÇÃO 50 953,01 € 
BOLSAS DE ESTUDO 23 742,72 € 
DECORAÇÕES DE NATAL 4 500,00 € 

TOTAL 998 152,18 € 

  
TRANSFERÊNCIAS CAPITAL -  01/01/2022 A 22/04/2022   

IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA MONTALEGRE 72 000,00 € 

TOTAL 72 000,00 € 
 

Montalegre, abril de 2022 

O Presidente da Câmara 

 

Manuel Orlando Fernandes Alves 


