
 
 
 
 

MUNICIPIO DE MONTALEGRE 
                             PRESIDÊNCIA 

 

1 
 

Situação Financeira e Relatório de Atividades 

Fevereiro 2023 
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 €2.026.239,37 sendo que 
€1.671.140,69 é receita corrente enquanto os demais €355.098,68 são receita 
de capital. 

RECEITA CORRENTE 

Totaliza, como atrás ficou dito, o valor global de €1.671.140,69 e, como sempre, 
tem nas transferências da Administração Central o seu maior contributo ou 
proveniência (€1.112.721,38). 

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 €317.117,96. 

A Venda de Bens e Serviços apresenta, no momento atual, o valor, de 
€137.963,34. 

RECEITA DE CAPITAL 

Totaliza a importância de €355.098,68 e, tal como acontece com a Receita 
Corrente, também aqui se nota o peso das Transferências da Administração 
Central que é a principal fonte de proveniência.  

 DESPESA 

Atinge, neste momento, o montante global de €1.484.743,21 sendo que 
€1.355.276,13 é despesa corrente, enquanto os restantes €129.467,08 são 
despesa de capital. 



 
 
 
 

MUNICIPIO DE MONTALEGRE 
                             PRESIDÊNCIA 

 

2 
 

DESPESA CORRENTE 

Atinge, como atrás se disse, o montante global de €1.355.276,13 e, como 
sempre acontece, tem o maior gasto associado aos vencimentos e prestações 
complementares devidas aos funcionários do Município (€546.300,72). 

Seguem-se, por ordem decrescente de valor, os gastos assumidos com a 
Aquisição de Bens e Serviços (€540.409,78) e as transferências correntes onde 
se inscrevem os apoios atribuídos às Instituições concelhias e que, no seu todo, 
totalizam a importância de €227.528,59. 

DESPESA DE CAPITAL 

Quanto à despesa de capital, esta totaliza a importância de €129.467,08. 

MAPA DE TRANSFERÊNCIAS 

Foram efetuadas as seguintes transferências desde o mês de janeiro até à 
presente data para dar cumprimento às verbas estabelecidas ao abrigo de 
regulamentos / protocolos aprovados: 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - 01/01/2023 A 16/02/2023 
ACADEMIA DE FUTEBOL E FUTSAL ABELHAS AZUIS 14 900,00 € 
ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE 1 620,00 € 
CENTRO DESPORTIVO CULTURAL MONTALEGRE 122 100,00 € 
GRUPO DESPORTIVO ASSOCIAÇÃO C.R. VILAR PERDIZES 49 400,00 € 
GRUPO DESPORTIVO CULTURAL SALTO 16 050,00 € 
COMPONENTE SOLIDÁRIA FAMÍLIA / EXTRATOS S. DESFAVORECIDOS 7 692,60 € 

OLHARES PELA MATERNIDADE 3 658,98 € 
CONTRATOS DE EMPREGO E INSERÇÃO 12 107,01 € 

TOTAL 227 528,59 € 

  
  

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - 01/01/2023 A 16/02/2023 
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA MONTALEGRE 36 000,00 € 
TOTAL 36 000,00 € 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Estando no início do ano financeiro temos, em desenvolvimento os investimentos 
seguintes: 

- Piscina Municipal  
- Loja do Cidadão 
- Centro SIPAM  
 

Encontram-se em fase de preparação para lançamento de empreitada: 

- Mercado Municipal 
- Beneficiação da antiga escola do Bairro do Crasto 
- Requalificação da antiga escola de Caniçó para Centro Comunitário 
- Beneficiação Prédio Albino Fidalgo III 
- Arranjos urbanísticos na sede do concelho 
- Canil Municipal – Aguarda parecer do ICNF 
- Melhoria das 7 lagoas 
- Beneficiação do campo de jogos do Bairro do Crasto 
- Parque infantil da Pipela 
- Acesso a Pitões 
- Arruamento em Donões 
- Arruamento em Meixedo 
- Arruamento em Caniçó 
 
Encontram-se em fase de elaboração de projeto os seguintes investimentos: 

- Edifício dos Paços do Concelho 
- Pavilhão Desportivo e Multiusos 
- Central de Camionagem 
- Parque do Torrão da Veiga 
- Açude do Torrão da Veiga 
- Parque do Cávado 
- Rede de água ao Barracão 
- Zona Industrial de Montalegre 
- Zona Industrial de Salto 
- Creche de Salto 
- Água e saneamento a Parafita (2ª fase) 
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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 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; 
- Apoio à Cruz Vermelha no transporte de alimentos; 
- Apoio a Equipa de Saúde nos cuidados domiciliários; 
- Apoio à realização da Sexta 13; 
- Apoio à realização da Feira do Fumeiro; 
- Proteção civil; 
- Manutenção de rede viária com espalhamento de sal na rede viária; 
- Manutenção de caminhos em 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. 
 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

- Reparação de caixas de visita em várias localidades; 
- Execução e reparação de bocas-de-incêndio em várias localidades; 
- Reparação de lancis em diversos arruamentos; 
- Limpeza de caldeiras a pellets em edifícios municipais. 
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MÁQUINAS 

- Apoio à brigada de águas e brigada de estradas; 
- Apoio à brigada de estradas em reparação de valas; 
- Apoio na manutenção de caminhos; 
- Demolição de habitação em risco de ruína; 
- Apoio no combate a incêndios; 
- Apoio aos Bombeiros no controlo de cheias. 
 

BRIGADA de FERRAL 

- Colocação e manutenção de sinalética na rede viária geral;  
- Reparação da rede viária geral com betuminoso; 
- Reparação de arruamentos e passeios em cubo/calçada; 
- Limpeza e manutenção da rede viária geral com remoção de escombros de 
derrocadas; 
- Limpeza e desobstrução de aquedutos; 
- Limpeza de monos nas aldeias de Cabril, Bairro EDP Vila Nova, Covêlo, Ferral.              
- Reparação de águas em diversas localidades, freguesia de Covêlo, Ferral e Cabril; 
- Limpeza de saneamentos e fossas; 
- Limpeza de depósitos e captações de água. 
 

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; 
- Manutenção de diversos caminhos na Freguesia de Salto; 
- Apoio na realização do S. Sebastião; 
- 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; 
- 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. 
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INICIATIVAS CULTURAIS E DE PROMOÇÃO DO TERRITÓRIO E DOS PRODUTOS 
LOCAIS 
 

UTC / UNIDADE DE TURISMO E CULTURA (ECOMUSEU) 

Este documento constitui um sumário intercalar das atividades previstas e realizadas 
pelo Ecomuseu de Barroso, desde janeiro até à data. 

 - XI Festa do Porco e do Fumeiro em Fafião (Apoio e divulgação) 
- Sexta 13 - Noite das Bruxas  
- Exposição de Jornais "Notícias de Barroso 1792 -2005…", acervo do 
Ecomuseu de Barroso (Coleção Padre Fontes) 
- XXXII Edição da Feira do Fumeiro em Montalegre 
- Celebração do São Sebastião, em Salto 
- Sessão de esclarecimento sobre o VALSIPAM - Valorização dos 
Sistemas Importantes do Património Agrícola Mundial 

- Exposição "Serrinhas e Serranchins" com acervo do Ecomuseu de 
Barroso, no Espaço Padre Fontes 
- Celebração simbólica do Entrudo e do Dia de São Valentim, no 
Espaço Padre Fontes 
- Apresentação do Projeto “Arquivo > Futuro”. Preservação da memória 
coletiva do Baixo Barroso.  
- Caminhada “Trilhos de Santo Aleixo”, em Sanguinhedo, Boticas 
(apoio e colaboração) 
- Exposição de fotografia "Pontos de vista" de Paulo Portela, Centro 
Interpretativo das Minas da Borralha 
- Cedência do espaço para a realização do casting para o filme 
"Interrail", Espaço Padre Fontes 
- XIII Entrudo - Mostra de Produtos locais, Pitões das Júnias.  
- Celebração do Dia Mundial da Rádio, Centro Interpretativo das Minas 
da Borralha. 
- Masterclass de filhós e confeção de bucho recheado, Casa do 
Capitão, em Salto 
- Sábado Filhoeiro, Casa do Capitão 
- Inauguração da exposição de fotografia "Fios de Luz" de Júlio 
Marques, Casa do Capitão. 
- Contar a História da Rádio no Centro Interpretativo das Minas da 
Borralha (apoio e colaboração da Rádio Montalegre)  
- Apresentação do livro "Diários 1958 - 1961" da autoria de António 
Lourenço Fontes, no Ecomuseu de Barroso - Espaço Padre Fontes 

- Celebração do 83º aniversário do patrono do Ecomuseu de Barroso, 
António Lourenço Fontes, no Espaço Padre Fontes, em Montalegre.   
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- Workshop transnacional, transferência de resultados e encerramento 
do Projeto VALSIPAM, Ecomuseu de Barroso - Espaço Padre Fontes 

 

O mês de janeiro foi pautado pela planificação e realização de mais uma edição 
da Sexta 13 - Noite das Bruxas e da XXXII Feira do Fumeiro.  

Em fevereiro fez-se a promoção do Entrudo no concelho de Montalegre. Esta 
realizou-se através da exposição com o Folhateiro de Outeiro; Careta de Cabril; 
Felipeiro de Tourém; Entrudo de Vilar de Perdizes e Entrudo Desfiladeiro de 
Pitões das Júnias. 

Esta época festiva também foi assinalada pela Casa do Capitão que cumpriu a 
tradição com a celebração do Sábado Filhoeiro e com a Masterclass de Filhós e 
bucho recheado.  

Celebrou-se o Dia de São Valentim, com a distribuição de afetos e emoções, 
presenteando quadras do Cancioneiro Popular de Barroso a todos os visitantes 
do Ecomuseu de Barroso – Espaço Padre Fontes. 

Deu-se continuidade à programação museológica, alternando e inovando as 
salas de exposição temporária de dois em dois meses, sensivelmente, sendo 
que se privilegiou a valorização e utilização do acervo do Ecomuseu. Lançou-se 
e disponibilizou-se, a partir do 23 de janeiro, o Projeto “Arquivo > Futuro” visando 
a preservação da memória coletiva do Baixo Barroso.  

Promoveu-se, ainda, o Cozido à Barrosã. 

No mês de janeiro, o Ecomuseu de Barroso –Espaço Padre Fontes recebeu 2164 
visitantes e o Castelo 7352. 

 Ecomuseu de Barroso - Casa do Capitão - Salto 

- "Serrinhas e Serrachins", Ecomuseu de Barroso - Casa do Capitão  

-  S. Sebastião em Salto 

- Exposição Fios de Luz – Júlio Marquez - Ecomuseu de Barroso - Casa do 
Capitão (Salto) 

- Sábado Filhoeiro 
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UBA / UNIDADE DE BIBLIOTECA E ARQUIVO – Biblioteca Municipal 

DESTAQUE - Comemoração dos 750 anos da atribuição do Foral a Montalegre; 

06 de janeiro – Apresentação pública online - Agenda Cultural Viva Barroso; 

SEXTA 13; 

XXXII Edição Feira do Fumeiro (19 a 22 janeiro); 

Autores em destaque: George Orwell; Bento da Cruz; 

Plano Nacional de Leitura - PNL (9ªedição) – Fase escolar e municipal; 

Comunidade de Leitores - Rede de Casas do Conhecimento – Universidade do 
Minho; 

Outras leituras - Cinema na Biblioteca (mensal). 

EXPOSIÇÕES: 

- Forais e Cartas de Aforamento do Barroso Documentos Históricos de 
Governação – em parceria com a Torre do Tombo e Arquivo Distrital de Vila Real 
(patente ao público durante o ano 2023): 

- O Misticismo na Literatura – Sexta 13 – Exposição Bibliográfica 

- 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) /17 sugestões de Leitura; 

- O AMOR na Literatura – Exposição Bibliográfica 

 Biblioteca Itinerante - Centro Móvel Digital que implementa o Programa 
EUSOUDIGITAL em parceria com as Juntas de Freguesia; 

OUTRAS -  RIBAT-  Webinar BARROSO PATRIMÓNIO AGRÍCOLA MUNDIAL 

 

AUDITÓRIO MUNICIPAL 

Janeiro - Concerto Banda Musical de Parafita 

Fevereiro - Missão País – Teatro  

Fevereiro - Dia do Patrono – Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz 
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GIMNODESPORTIVO 

 - Treinos/jogos dos diferentes Clubes apoiados pela Câmara Municipal 

 - Ginásio: Atividades várias de promoção de saúde e bem-estar 

 

SAAS - SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL – 
Dados estatísticos janeiro 2023 

 

JANEIRO 2023 
 

TIPOLOGIA DE 
ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO 

 

Entrevistas no serviço 22 (5 - ação social municipal) 
Entrevistas no domicílio 11 
Contactos telefónicos 29 
Articulações com outros serviços 42 
 
Nº de Processo Familiar RSI Nº de Processo Familiar AÇÃO 

SOCIAL 
96 17 
 
Nº de Contrato de 
Inserção 

Nº de Contrato de 
Inserção 
elaborados no 
mês 

Nº de Acordos de Inserção Social  

96 5 0 
 

 

Montalegre, fevereiro de 2023 

A Presidente da Câmara 

 

Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves  


