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Situação Financeira e Relatório de Actividades 
 

Fevereiro 2011 
 
 
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 1.225.098 euros. 
As receitas correntes somam 894.990 euros e as receitas 
de capital 330.108 euros. 
 
Nas receitas correntes destacamos as transferências do 
FEF no valor de 520.841euros e 111.683 euros da DREN 
(onde se incluem 87.428 euros de despesas de pessoal) e 
25.831 euros de impostos directos onde constam 175,51 
euros de derrama. 
  
De taxas foram cobrados 11.725 euros, destacando-se 
5.201 euros de mercados e feiras e 4.748 euros a taxas de 
obras e loteamentos. Cobramos de licenças de caça e uso 
e porte de arma 416 euros. 
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De venda de serviços cobramos 101.941 euros, 
destacando-se 21.310 euros da água e 30.618 euros de 
tarifa de disponibilidade. Recebemos apenas 2.611 euros 
de tarifa de saneamento mais 18.953 euros de tarifa 
disponibilidade de todos os clientes do concelho.  
 
De resíduos sólidos, recebemos 18.982 euros. Recebemos 
de multas 11.725 euros e 2.166 euros de serviços 
desportivos. Recebemos do Alvadia 54.000 euros e 20.499 
euros da produção eólica. Recebemos 39.068 euros do 
IEFP. 
  
Nas receitas de capital  330.108 euros são do FEF.  
 
Despesa 
 
O total de despesa é de 1.322.861 euros. 
 
As despesas correntes somam 760.025 euros e 
destacamos 293.783 euros de despesas de pessoal (Sendo 
87.428 do ME). Liquidamos 377.674 euros de bens e 
serviços onde se incluem os elevados encargos dos 
transportes escolares, iluminação pública, edifícios, 
combustíveis e ainda as volumosas despesas com 
educação e muitas pequenas aquisições para inúmeras 
obras por administração directa. Fizemos transferências no 
valor de 66.163 euros. 
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Nas despesas de capital o total é de 562.835 euros e 
destacamos 388.403 euros de investimentos e 125.000 
euros de transferências. 
 
Dívida e apreciação das contas 
 
A dívida a fornecedores e empreiteiros, neste momento, 
soma 1.319.070 euros.  
 
 
Temos a receber dos fundos comunitários a 
comparticipação devida de 75% pelas facturas já pagas das 
obras abaixo indicadas: 
 
Centro Escolar e terrenos ........................... 500.000.   
Ponte Assureira .......................................... 323.000. 
Ecomuseu – Equipamento ......................... 560.000. 
Ecomuseu – Ampliação ..............................  66.067. 
Rede água Antigo Serraquinhos ................  91.258. 
Rede água S. Pedro ...................................  89.569. 
Estrada Ferral Vila Nova ............................  51.931. 
 
TOTAL 1.681.825. 
 
O que corresponde a uma receita de cerca de 1.261.368 
euros. 
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
 
Neste período de início do ano destacamos o serviço de 
limpeza de neve, a manutenção das estradas e das redes 
de água e ainda muitas pequenas obras. 
 
Relativamente às empreitadas o ponto de situação é o 
seguinte: 
 
Centro Escolar de Montalegre – A obra decorre com 
normalidade. 
 
UCC - A obra decorre com normalidade. 
 
Ampliação do Ecomuseu - A obra está em fase de 
conclusão. 
 
Ponte da Assureira - A obra está em fase de conclusão. 
 
Regeneração Urbana Sede do Concelho – Depois da 
interrupção, foram retomados os trabalhos e decorrem 
agora com várias frentes. 
 
Abastecimento de água a S. Pedro - A obra contempla 
rede de água, depósitos e arruamento e está em fase de 
conclusão. 
 
Abastecimento de água a Antigo de Serraquinhos - A 
obra contempla rede de água, depósitos e arruamentos e 
está em fase de conclusão. 
 



 5 

Estrada Montalegre Chaves – troço I – Foi lançado o 
concurso. 
 
Estrada Ferral/ Vila Nova – Iniciaram-se os trabalhos. 
 
Estrada Aldeia Nova/ Negrões –  Reclamações de 
concorrentes atrasaram os trabalhos, mas, vai ser 
adjudicada para se iniciar o serviço. 
 
Estrada Sezelhe Paradela – Reclamações de concorrentes 
atrasaram a adjudicação definitiva. Esperamos que a obra 
possa iniciar-se em breve. 
 
Pavilhão Desportivo de Salto – Os empreiteiros 
classificado em primeiro e segundo lugar não apresentaram 
a caução e foi chamado o terceiro, o que já retardou a obra 
bastante tempo. 
 
Edifício Albino Fidalgo – Iniciou-se a obra.  
 
Margens do Cávado II – Será lançado o concurso 
brevemente.  
  
Casas de Penedones – Foi realizada a obra de isolamento 
da cobertura e instalação de portas e janelas novas em 
todas as casas e estamos a fazer pequenas obras de 
beneficiação no interior. 
 
Parque temático Minas da Borralha – já foi lançado o 
concurso para recuperação de parte das instalações. 
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Requalificação da Vila de Salto – vai ser lançado 
brevemente o concurso da Praça em frente á igreja e da 
componente da Junta da candidatura PROVER. 
 
Beneficiação da Rede Viária – Está em fase de conclusão 
o projecto para lançamento de uma ampla obra de 
beneficiação da rede viária que irá contemplar a recarga da 
estrada do Alto Cávado, Vila da Ponte Bustelo, Seara 
Gondiães e a beneficiação e outros acessos vários com 
reparação de pavimentos, drenos, lamas asfálticas e 
guardas metálicas. Vamos fazer uma grande operação de 
pintura do eixo na maioria de toda a rede viária principal do 
concelho. 
 
Alargamento Ponte Vila D’Abril – Está pronto o projecto 
para se lançar o concurso, devendo a obra ser apoiada pela 
EDP. 
 
Casa de Paredes – Adquirimos uma casa em Paredes do 
Rio que aguardava financiamento do PRODER para a sua 
recuperação. Entretanto o PNPG deixou cair uma 
candidatura do EEA (baldios da Mourela) e passou essa 
verba para a Câmara aí instalar um albergue e uma sala de 
actividades polivalente. Está a ser ultimado o projecto para 
se lançar o concurso e iniciar, rapidamente, a obra.   
 
Outras pequenas obras 
 
Rua em patela em Sirvozelo 
Ruas em cubo em Ferral 
Ruas em cubo em Vilar de Perdizes 
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Limpeza e arranjos estrada Negrões Lama da Missa 
Portões oficina municipal 
Conduta de água no Avelar 
Arranjo captações de Vilar de Perdizes 
Desaterro em Pitões para a Junta de Freguesia 
Caminho captação de Donões 
Caminho captação de Gralhós 
 
Subsídios e outros apoios  
 
Para além das obras e das despesas correntes sempre de 
grande valor, a Câmara já pagou este ano os seguintes 
subsídios e apoios:  
 
 

 
Transferências Correntes -  Ano 2011 
   

ENTIDADE BENEFICIÁRIA   TRANSFERÊNCIA 
AGRUPAMENTO ESCOLAS MONTALEGRE  4.621,40 
ASSOCIACÃO A COLMEIA  1.875,00 
ASSOCIACÃO BORDA D'AGUA  2.594,00 
ASSOCIACÃO CULTURAL PARAFITA  1.541,67 
ASSOCIACÃO HUMANITARIA B.V. SALTO  4.141,67 
ASSOCIACÃO HUMANITARIA B. V. MONTALEGRE  3.475,00 
ASS. NACIONAL CRIADORES GADO RACA BARROSA  6.075,00 
ASS. SOCIAL CULTURAL PAREDES RIO  416,67 
ASS. AGRICULTORES TERRAS BARROSO ALTO TAMEGA Rendas 1.197,12 
ASS. PROD. FUMEIRO TERRA FRIA BARRASÃ  3.800,00 
BARROSANA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL Apoio educação/Escola 5.000,00 
CASA TRÁS-OS-MONTES ALTO DOURO  250,00 
CENTRO DESPORTIVO CULTURAL MONTALEGRE  2.500,00 
CENTRO SOCIO CULTURAL T. C. M.MONTALEGRE Ceia Natal Trabalhad.  5.650,00 
ECOMUSEU - ASSOCIAÇÃO BARROSO Funcionamento 5.000,00 
 Apoio Estágios 5.000,00 
GRUPO DESPORTIVO ASSOCIAÇÃO C.R.  1.875,00 
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VILAR DE PERDIZES 
GRUPO DESPORTIVO CULTURAL SALTO  2.250,00 
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA 
MONTALEGRE Animação Social 5.000,00 

 Unidade Móvel 3.900,99 

    66.163,52 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transferências de Capital 
   

ENTIDADE BENEFICIÁRIA   TRANSFERÊNCIA 
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA MONTALEGRE UCC 100.000,00 
 Projecto Lar 25.000,00 
    125.000,00 

 
 
 
Estamos a preparar as candidaturas da beneficiação de 
novas estradas ao QREN. 
 
Esperamos resolver brevemente o assunto pendente com 
as Águas de Trás-os-Montes e a aprovação do DEE para 
se decidir, finalmente, ou avançar com as empreitadas das 
redes de água e de saneamento pelo POVT ou pelas 
verbas da Câmara disponíveis na contratualização. 
 
Estamos a plantar e replantar centenas de árvores. 
 
Realizamos muito trabalho com a maior Feira do Fumeiro 
de sempre, conseguindo uma notoriedade e projecção nos 
media muito importante para Montalegre, o que, como toda 
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a gente entenderá, exigiu muitos meios, envolvência e 
cooperação dos grupos e instituições e investimento 
considerável.  
 
Quero informar ainda que o Ministério da Educação, no 
âmbito da modernização do parque escolar, decidiu 
avançar com o projecto de beneficiação e remodelação da 
Escola Bento da Cruz. Assim, vai ser elaborado o projecto 
técnico para posterior lançamento de concurso da obra, que 
vai exigir certificação energética do edifício, com os 
investimentos que isso implica, para além da beneficiação 
da cozinha, pavilhão e outros espaços, garantindo-se uma 
escola funcional, de qualidade e confortável.  
 
 

Montalegre, Fevereiro de 2011 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

Dr. Fernando Rodrigues 
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