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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

 

Sessão Ordinária de 14 de junho de 2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – REUNIÕES DO EXECUTIVO 

 
   

 Efetuaram-se neste período 3 reuniões. Como deliberações mais importantes referimos as 

seguintes: 

 

� Aprovado, por unanimidade, autorizar o início do procedimento do Regulamento Municipal de 

Concessão de Apoio Financeiro à Exploração Agrícola e fixar o prazo de 10 dias uteis para que 

os interessados se possam constituir como tal e apresentar os contributos e sugestões para a 

elaboração do projeto de regulamento; 

 

� Aprovado, por unanimidade, a alienação da parcela de terreno para construção em Santa 

Comba, bem como as condições de venda, e fixar o valor de 15,00€ (quinze euros) por metro 

quadrado e 5,00€ (cinco euros) o valor de cada lanço; 

 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Rancho Folclórico “Os Romeiros de São Miguel” uma 

comparticipação financeira no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) para as comemorações do 

seu 30º aniversário; 

 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Sporting Club da Cumieira uma comparticipação 

financeira no valor de 500,00€ (quinhentos euros) destinada para comparticipar nas despesas 

com a elaboração do projeto de candidatura ao concurso para a modernização do “Campo da 

Flávia”. 

 
 
 
 
 

 
         Período de Informação –       3 de maio de 2016  
                                                                    a                                                                                                                                                                          
                                                        7 de junho de 2016 
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� Aprovada, por unanimidade, a petição da Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento para 

a Junção do lote 9 e 10 no âmbito do Plano de Pormenor da Zona Oficinal de Santa Marta de 

Penaguião;  

 

� Aprovado, por unanimidade, autorizar a despesa até ao montante de 4.000,00€ (quatro mil 

euros) para aluguer de palcos; 

 
� Aprovado, por unanimidade, autorizar a despesa até ao montante de 600,00€ (seiscentos 

euros), para a realização do evento "O Toque" – I Encontro de Tunas Rurais do Marão e Alvão; 

 
� Aprovado, por unanimidade, realizar a Rampa de Santa Marta em parceria com o Clube de 

Automóvel da Régua e assumir uma comparticipação financeira no valor de 7.400,00€ (sete mil 

e quatrocentos euros);  

 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 2.600,00€ 

(dois mil e seiscentos euros), à ARNN – Associação Regional de Natação do Nordeste e 

autorizar a despesa até ao montante de 400,00€ (quatrocentos euros); 

 
� Aprovado, por unanimidade, autorizar a despesa até ao montante de 500,00€ (quinhentos 

euros), para o Dia do Concelho de Santa Marta de Penaguião no Aeroporto Sá Carneiro – para 

a Apresentação de Atividades; 

 
� Aprovado, por unanimidade, a 2.ª Revisão dos Documentos Previsionais da Receita e da 

Despesa, do Plano Plurianual de Investimentos e do Plano de Atividades mais Relevantes e 

submeter à Assembleia Municipal; 

 
� Aprovado, por unanimidade, proceder ao recrutamento excecional na modalidade de Contrato 

de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Determinado (termo resolutivo certo a tempo 

parcial); 

 
 

� Aprovados, por maioria, com a abstenção das Senhoras Vereadoras do PPD/PSD, Prof.ª 

Sandra Maria Morais Guedes Gonçalves e Prof.ª Maria Arlete Canário Taveira da Costa 

Gouveia, os Documentos de Prestação de Contas Consolidadas e respetivo Relatório de 

Gestão – 2015, e submeter à apreciação da Assembleia Municipal; 
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� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma recompensa financeira por mérito à Associação 

Futebol Clube de Santa Marta de Penaguião, no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros). 

 

� Aprovado, por unanimidade, e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, a Delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro de Santa Marta;  

 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir um prémio no valor de 200,00€ (duzentos euros para o 

Concurso de Ideias para Logótipo do Conselho Municipal da Juventude de Santa Marta de 

Penaguião; 

 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 7.000,00€ 

(sete mil euros) ao Agrupamento 687 do Corpo Nacional de Escutas de Fontes para remodelar 

a Escola Primária do Justos e transformá-la num Campo Escola / Local de Abrigo; 

 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 4.000,00€ 

(quatro mil euros) ao Agrupamento 687 do Corpo Nacional de Escutas de Fontes para receber 

um evento desportivo de âmbito nacional denominado de “Portugal de Lés-a-Lés” que prevê a 

participação de 1650 motos; 

 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 1.000,00€ (mil 

euros) à Associação Cultural Recreativa e Desportiva da Cumieira para a realização do “Dia da 

Associação”; 

 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 750,00€ 

(setecentos e cinquenta euros) à Comissão de Festas de Santo António – Alvações do Corgo 

para a realização das festas em Honra de Santo António; 

 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 600,00€ 

(seiscentos euros) à Comissão de Festas em Honra de S. Martinho – Paredes de D’Arcã para a 

realização das festas em Honra do seu padroeiro; 

 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 750,00€ 

(setecentos e cinquenta euros) à Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora do Bom 

Despacho para a realização das festas em Honra da Padroeira; 
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� Aprovado, por unanimidade, a cedência de uma sala no Fórum de Atividades, bem como a 

minuta do protocolo de cooperação a celebrar entre este Município e a Escola de Música “Os 

Medroenses”; 

 

� Aprovado, por unanimidade, autorizar o pagamento mensal de 700,00€ (setecentos euros), 

bem como a minuta do protocolo de cooperação a celebrar entre este Município e a 

Associação da Banda Musical da Cumieira; 

 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir um apoio até ao montante de 30.000,00€ (trinta mil euros), 

ao Grupo Cultural e Recreativo os Golfinhos da Paz e o protocolo de cooperação a celebrar 

com o Município para a realização do Campo de Férias; 

 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 800,00€ 

(oitocentos euros) ao Clube de BTT Trilhos de Penaguião para a realização de Atividades da 

Época Desportiva 2016; 

 
� Aprovado, por unanimidade, autorizar a realização da despesa até ao montante de 30.000,00€ 

(trinta mil euros) para a realização do Passeio dos Idosos; 

 
 

 

B – PRINCIPAIS SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

� Preparação da pista para a Rampa Santa Marta 

� Montagem de plataformas de apoio à Rampa Santa Marta 

� Manutenção de Etar’s, elevatórias  

� Substituição de contadores avariados 

� Execução de ramais de águas e saneamentos 

� Manutenção de captações água 

� Manutenção dos jardins da vila 

� Reposição de pavimento em cubos e betuminoso nas vias municipais 

� Limpeza das ruas da vila 

� Arranjo nas piscinas municipais para a abertura da época de verão 

� Despejo de fossas 

� Manutenção do estádio municipal 

� Montagem de stand de apoio ao Dia da Diocese 
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� Manutenção das caixas de saneamento 

� Manutenção e reparação de avarias nas condutas de água 

� Limpeza de bermas e valetas  

� Colocação de sinais de trânsito e espelhos nas vias municipais 

� Colocação de Lombas no Urval 

� Pintura de muros na sede da vila 

� Limpeza da zona verde 

� Limpeza dos taludes da vila 

 

 

C – OBRAS MUNICIPAIS  

Obras em execução: 

 

� Construção de um muro de suporte em Alvações do Corgo; 

� Requalificação do Cruzeiro/Miradouro em Lourêdo; 

� Habitação Social - Requalificação do Bairro Padre Mendes – Medrões – II Fase; 

� Obras de recuperação no bairro social do Cruzeiro e no bairro social 18 fogos- Urbanização 

Quinta das Canas. 

 

 

 

Obras em concurso: 

 

� Fornecimento e montagem de grades de segurança "Rampa de Santa Marta" 
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D – SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
 

 
 

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA  Data: 08/06/2016 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo do dia anterior:   333 230,81 Despesas Orçamentais (*)   2 629 606,10 

Execução orçamental 154 540,37   Correntes 2 105 516,84   

Operações de tesouraria 178 690,44   Capital 524 089,26   

      (*) Compromissos 6 359 343,82   

Receitas Orçamentais   3 064 769,55 Operações de tesouraria   165 347,69 

Correntes 2 641 373,00   Saldo para o dia seguinte:   768 199,35 

Capital 423 396,55   Execução orçamental 589 703,82   

Operações de tesouraria   165 152,78 Operações de tesouraria 178 495,53   

Total 3 563 153,14 Total 3 563 153,14 

 

 

 

 

FACTURAÇÃO A LIQUIDAR POR FORNECEDOR - 2016  

Fornecedor 
 Maio   Total  

Código NIF/NPC Nome 

2385 503504564 EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. 15 018,01 15 018,01 

41 500697370 GALP – Petróleos de Portugal, S.A. 6 216,79 6 216,79 

2549 500126623 Gertal - Companhia Geral de Rest. e Alimentação, S.A. 5 359,54 5 359,54 

TOTAL 26 594,34 26 594,34 

 

 


