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Situação Financeira e Relatório de Actividades 
 

Dezembro 2008 
 
 
 
 
 
 
Exmº Senhor Presidente 
E Senhores Membros da Assembleia Municipal 
 
 
 
 
 
 
Como determina a Lei, vem o executivo apresentar a V.as Ex.as 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 15.512.662 euros. As receitas 
correntes somam 9.201.054 euros e as receitas de capital 5.811.608 
euros e há 500.000 euros, de saldo da gerência anterior. 
 
Nas receitas correntes destacamos as transferências do FEF no valor 
de 5.980.466 e 235.665 da DREN. Há 1.103.459 euros de impostos 
directos. 
  
De taxas foram cobrados 305.188 euros, correspondendo 41.482 euros 
a mercados e feiras, 50.199 euros a taxas de obras e 57.985 a ramais 
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de saneamento. De venda de serviços cobramos 903.137 euros, 
destacando-se 202.303 euros de água, e 369.162 euros de tarifa de 
disponibilidade. 61.693 euros apenas de tarifa de saneamento e 137.698 
euros de resíduos sólidos. Recebemos do Alvadia 85.500, 154.935 da 
produção eólica, 75.090 de renda das barragens e 328.064 de renda da 
rede da EDP. 
 
Nas receitas de capital  3.604.810 são do FEF, 639.378 da ON, 
235.329 do Agris e 331.829 do POA. 
 
Despesa 
 
O total de despesa é de 14.615.102 euros. 
 
As despesas correntes somam 8.074.850 e destacamos 3.073.354 
euros de despesas de pessoal. Liquidamos 3.429.194 euros de bens e 
serviços onde se incluem os elevados encargos dos transportes 
escolares, iluminação pública, edifícios, piscinas, e ainda combustíveis, 
as elevadas despesas com educação e muitas pequenas aquisições 
para inúmeras obras por administração directa. 
 
Nas despesas de capital o total é de 6.540.296 e destacamos 
4.760.256 euros de investimentos e 1.337.993 euros de transferências. 
 
Dívida 
 
A dívida a fornecedores é de 5.496.501 euros.  
 
O atraso no pagamento do POA, Interreg e as candidaturas de 
hoverboking homologadas mas ainda não financiadas, da rede viária, do 
Ecomuseu de Montalegre e do Campo da Feira, é responsável pelo 
empolamento temporário da dívida. 
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SITUAÇÃO PLANO DE ACTIVIDADES 
 
Com a situação do Plano de Actividades apresentada na última reunião 
da Assembleia Municipal fez-se uma resenha das principais iniciativas 
propostas pela Câmara Municipal para 2008. Aí foi apresentada a 
situação actual e o seu desenvolvimento até ao final do ano, quer das 
obras, quer da grande planificação de acções e projectos para o futuro, 
tornando claro, pela quantidade e qualidade da informação prestada, o 
trabalho realizado e a nossa determinação e ambição para os próximos 
tempos. 
 
De lá até cá seguimos com o encerramento material de muitas obras e 
com o seu encerramento financeiro também. Até final do ano vão ser 
pagas e sairão do plano, pelo menos as seguintes obras de 2008: 
 
Saneamento de Outeiro 
Saneamento de Parada 
Saneamento de Paredes 
Saneamento de Covelães 
Beneficiação do tratamento da água a Salto 
Rede de água de Parada 
Rede de água de Outeiro 
Rede de água de Paredes 
Rede de água de Covelães 
Rede de água e ruas de Cepeda 
Ecomuseu de Salto 
EM Pisões/Lamas 
Pareque de Merendas de Trás-os-Cotos – Pitões 
Parque da Senhora das Neves - Cabril 
Parque de Merendas de Barca – Cabril 
Requalificação do Largo do Salgueiro – Pitões 
Porta PNPG – Paradela 
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E neste curto espaço de tempo destacamos ainda as seguintes 
iniciativas: 
 
Centro Escolar de Montalegre – Depois do visto do Tribunal de 
Contas, iniciou-se a obra do Centro Escolar de Montalegre. Trata-se de 
um investimento que, com os arranjos exteriores, a circulação que se vai 
fazer pelas piscinas e a criação de estacionamento para a Secundária, 
vai custar cerca dos 2.500.000 de euros. Trata-se de uma grande obra, 
numa das áreas mais importantes para o desenvolvimento das 
sociedades que é a educação. Deve realçar-se que um investimento 
desta natureza faz-se uma vez em cada geração! E este é um grande 
projecto e implica um esforço financeiro que também devemos salientar. 
Por tudo, deve ser motivo de orgulho para todos os Barrosões. 
 
Abrigos de Passageiros  em Zebral, Vidoeiro e Antigos de 
Serraquinhos. 
 
Arruamentos e águas pluviais em Sezelhe. 
 
Arruamentos em Parafita e arranjo na zona envolvente de sede da 
Banda. 
 
Passeios rua da igreja de Vilar de Perdizes. 
 
Rua Fafião – Obra de alargamento da rua principal em curso. 
 
Parque de estacionamento de apoio à escola do Baixo Barroso, com 
muros e outras infra-estruturas. 
 
Muros em Sidrós 
 
Muros em Covêlo do Gerês 
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Caminhos e Muros em Sirvozelo. 
 
Caminhos Agrícolas em Paio Afonso, Ormeche, S. Fins, Gralhas, Vila 
da Ponte, Paradela e Paredes do Rio. 
 
Escolas – Revisão de todo o parque escolar do 1º ciclo e do pré-
escolar. 
 
Captação de água em Tabuadela. 
 
Depósitos e captações - serviço permanente de desinfecção. 
 
Ramais de água e saneamento  continuamos a fazer muito trabalho 
nesta área. Temos hoje mais do dobro de contratos de água que 
tínhamos há 12 anos. E o mesmo acontece com os ramais de 
saneamento. 
 
E já agora que há quem entenda que as pessoas pagam as obras de 
saneamento que fazemos, aqui ficam alguns números para que quem 
não sabe possa entender o que custa uma obra de saneamento e rede 
de água numa aldeia: 
 
 Valor da Obra  Nº e valor de ramais pagos 
Outeiro 564.642 52 x 269,00 = 13.998 € 
Parada 321.508 37 x 269,00 =    9.953€ 
Covelães 596.669 77 x 269,00 = 20.714€ 
Paredes 662.764 82 x 269,00 = 22.058€ 
Por estes valores, tão insignificantes para o custo da obra, cai por terra 
a demagogia ou a ignorância de quem faz contas batoteiras. 
 
Mas também se pode perguntar porque é que sendo tão pouco, se 
cobra esta tarifa. Muito simples: Por justiça, por disciplina e por 
equidade. Então uns já tinham sorte em ser servidos por essas obras 
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mais depressa, e ainda por cima não pagavam nada? Se quem fala 
estivesse à espera, compreendia melhor e não achava caro. 
 
Habitação Social. A Câmara concedeu apoio total para a recuperação 
de uma habitação de uma família carenciada em S. Ane e outra em 
Nogueiró. 
 
Várias obras nas freguesias. A Câmara fez a cedência de vários 
materiais para pequenas iniciativas das freguesias, que representam 
muita obra. Para além deste apoio constante a Câmara soma muito 
dinheiro em aquisições para obras por administração directa que são, na 
quase totalidade, desenvolvidas nas aldeias. Em despesas de 
arruamentos e transferências financeiras para as freguesias, já 
realizamos este ano 1.239.165 euros. 
 
E já que falamos em despesas, permitam-me que realce aqui, mais uma 
vez as avultadas verbas no apoio ao sector da educação. Mas outras 
que também todos devemos conhecer: 
 
De recolha e tratamento de resíduos sólidos, pagamos à RESAT 
407.329 euros por ano, e recebemos dos contribuintes apenas 137.698. 
Pelo tratamento da ETAR de Montalegre, pagamos às Águas de Trás-
os-Montes 150.989 euros por ano e recebemos dos contribuintes da vila 
de Montalegre apenas 70.162 euros. 
 
A Câmara adquiriu ainda neste período o seguinte equipamento: 
 
1 rectro escavadora (mini) 
1 cilindro pequeno 
1 cilindro grande 
2 compressores 
3 carrinhas 4x4 
1 destroçadora   
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1 tractor 
Vário equipamento informático 
Vário material de reprografia 
 10 fotocopiadores 
 
Para além destas acções destacamos iniciativas culturais e de 
promoção relevantes: 
 
Abertura do Pólo do Ecomuseu de Salto. Um projecto de grande 
qualidade que vai dar a Salto outra notoriedade porque vai ser um 
atractivo maior quando o Ecomuseu de Barroso estiver mais evoluído; 
 
A realização em Montalegre de um espectáculo pela Banda Fórum; 
 
Apoio na realização do jogo da selecção nacional de futebol de sub 16 
no campo Dr. Diogo Vaz Pereira, tendo a nossa organização merecido 
apreço de várias entidades e da comunicação social, para além da 
divulgação do nome de Montalegre e por ter sido uma grande festa para 
os nossos jovens; 
 
Apoio à realização das Jornadas Culturais da iniciativa da imprensa 
local, realizadas em Montalegre e em Salto; 
 
Cooperação com o Centro de Criatividade da Póvoa de Lanhoso e 
atracção do actor Pedro Giestas e realização de grande espectáculo 
com o monólogo – “A Visita”, que se realizou em Salto e que vai ter 
lugar também em Montalegre durante o mês de Janeiro; 
 
O auditório e o Pavilhão Multiusos recebeu o encerramento nacional do 
Programa Leader, que contou com a participação de dirigentes 
associativos nacionais e de Espanha, com os responsáveis nacionais e 
ainda com a presença do Senhor Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Rural e das Florestas. 
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Continuam as diligências e o trabalho nos projectos sociais anunciados 
para serem lançados o mais breve possível, e estamos atentos ao 
QREN com a apresentação de várias candidaturas. 
  

 
Montalegre, Dezembro de 2008 

 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

Dr. Fernando Rodrigues 


