
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Informação à Assembleia Municipal – junho de 2017                                                                                                                                                                Pág. 1                                 

  

 

 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

 

Sessão Ordinária de 30 de Junho de 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – REUNIÕES DO EXECUTIVO 
 

   

Efetuaram-se neste período 4 reuniões. Como deliberações mais importantes referimos as 

seguintes: 

 

� Aprovado, por unanimidade, o projeto de Regulamento da Comissão Municipal de Apoio ao 

Idoso; 

� Aprovado, por unanimidade, o projeto de Regulamento e funcionamento da Loja Social de 

Santa Marta de Penaguião; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento de Escolas de Santa Marta de 

Penaguião, uma comparticipação financeira no valor de 200,00 € (duzentos euros), para a 

realização de uma peça de teatro intitulada “Comunicar em Segurança”; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Centro Cultural e Recreativo de Alvações do Corgo uma 

comparticipação financeira no valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros), para a 

realização de obras na sede; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir à Comissão de Festas em Honra de Santa Bárbara – São 

João de Lobrigos, uma comparticipação financeira no valor 1.250,00 € (mil duzentos e 

cinquenta euros) para a realização das festividades; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Real Clube de Penaguião, uma comparticipação 

financeira no valor de 1.000,00 € (mil euros) para a realização do IV Penaguião Cup; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Clube de BTT Trilhos de Penaguião, uma 

comparticipação financeira no valor de 1.000,00 € (mil euros) para a realização do “3.º BTT nos 

trilhos de Santa Marta”; 
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� Encerramento da agência do Novo Banco em Santa Marta de Penaguião, aprovado, por 

unanimidade, manter na conta o valor necessário para o cumprimento das obrigações 

relativamente ao empréstimo contraído na instituição e transferir os valores excedentes para a 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Douro Crl de Santa Marta de Penaguião; 

� Aprovado, por unanimidade, contemplar mais três bolsas para os cursos de verão da 

Universidade Júnior – Universidade do Porto e autorizar a realização da despesa até ao valor 

de 540,00 € (quinhentos e quarenta euros); 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Centro Cultural e Desportivo de Lobrigos uma 

comparticipação financeira no valor de 500,00 € (quinhentos euros) para a realização da II 

Feira Medieval; 

�  Aprovado, por unanimidade, atribuir à Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento uma 

comparticipação financeira no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) para a realização da 

ação cultural denominada “Santa Marta em Festa”; 

� Aprovado, por unanimidade, autorizar a despesa até ao montante de 227,00 € (duzentos e 

vinte e sete euros) para a participação na Feira Agrícola de Lamego; 

� Rejeitada, por unanimidade, a Proposta da Comissão Politica do CDS-PP de Santa Marta de 

Penaguião para a colocação de uma peça de arte alusiva ao processo de transformação das 

uvas em vinho na rotunda situada na Rua da Liberdade, agora designada de rotunda Frei João 

de Mansilha; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia da Cumieira uma comparticipação 

financeira no valor de 50.000,00 € (cinquenta mil euros) para a realização da obra de 

requalificação da Sede da Junta de Freguesia;  

� Aprovado, por unanimidade, o Plano de Transportes para o ano letivo 2017/2018 e autorizar a 

abertura do concurso público; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir à Comissão de Festas em Honra da Nossa Senhora do 

Bom Despacho um subsídio no valor de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) para a 

realização das festividades; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Etnográfico de Soutelo um subsídio no valor de 

1.950,00 € (mil novecentos e cinquenta euros) para proceder à recuperação da sede que foi 

vandalizada; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir à Comissão da Fábrica da Igreja de Sever uma 

comparticipação financeira até ao valor de 18.650,00 € (dezoito mil seiscentos e cinquenta 

euros) para a realização das obras de conservação da Capela de Concieiro; 
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� Aprovado, por unanimidade, o Voto de Pesar a todos municípios do Pinhal Interior Norte 

vitimas do maior incêndio de que à memoria e o mais letal de todos; 

� Aprovado, por unanimidade, o Voto de Louvor ao Real Clube Penaguião pelos excelentes 

resultados obtidos na época desportiva 2016/2017 que culminou com a conquista do 

campeonato Distrital da A.F. Vila Real, com a Taça Distrital da mesma Associação, bem como 

com a Taça Transmontana; 

� Aprovado, 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, o 

Documento de Prestação de Contas Consolidadas e Relatório de Gestão 2016; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir à Fundação Carneiro Mesquita uma comparticipação 

financeira no valor de 1.200,00€ (mil e duzentos euros) como reconhecimento de todo o 

trabalho realizado no “Portugal Lés a Lés”; 

� Aprovado, por unanimidade, a proposta de denominação de “Bairro Carlos Garcia” ao bairro 

social dos 18 fogos de Santa Marta de Penaguião e atribuir as três Medalhas de Mérito 

Municipal Grau Ouro, a João Manuel Pires, José António Horta Osório e a Domingos 

Guilhermino Alves de Sousa; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir à Comissão de Festas em Honra de São João de Fornelos 

uma comparticipação de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros) para a realização das referidas 

festividades; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir à Comissão de Festas em Honra da Nossa Senhora da 

Conceição da Veiga uma comparticipação financeira no valor de 200, 00€ (duzentos euros) 

para a realização das referidas festividades. 

 

 

B – PRINCIPAIS SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 

� Manutenção de Etar’s, elevatórias  

� Substituição de contadores avariados 

� Execução de ramais de águas e saneamentos 

� Manutenção dos jardins da vila 

� Manutenção de taludes da vila 

� Reposição de pavimento em cubos e betuminoso nas vias municipais 

� Limpeza das ruas da vila 

� Despejo de fossas 
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� Manutenção do estádio municipal 

� Pintura do Estádio Municipal 

� Envernizamento dos Bancos de Jardim da Vila 

� Manutenção das caixas de saneamento 

� Manutenção das zonas verdes da vila 

� Manutenção e reparação de avarias nas condutas de água 

� Limpeza de bermas e valetas das estradas municipais e rurais 

� Preparação da Pista para a Rampa Santa Marta 

� Colocação de sinalização de estacionamento para pessoas com deficiência ou incapacidade 

 

 

C – OBRAS MUNICIPAIS  

 

Obras em Execução: 

 

� Pavimentação dos Arruamento na Povoa da Serra; 

� Alargamento de vários troços da Rua da Portela e da Rua da Nogueira – Tabuadelo; 

� Pavimentação da estrada municipal 313 e zona envolvente - Alvações do Corgo; 

� Pavimentação de Arruamentos em Vários Locais do Concelho. 

 

Obras Adjudicadas: 

 

� Reconstrução de muro de suporte no Lugar de Paredes D´Arcã, das margens junto ao Pontão 

de Banduge e do Pontão em Cortiçadas e construção de muros de suporte no Lugar de São 

Martinho - Paredes D´Arcã e no Lugar do Barreiro no CM 1244; 
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D – SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
 

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA  Data: 23/06/2017 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo do dia anterior:   179 014,71 Despesas Orçamentais (*)   3 300 113,41 

Execução orçamental 109 108,22   Correntes 2 730 900,33   

Operações de tesouraria 69 906,49   Capital 569 213,08   

      (*) Compromissos 6 389 513,89   

Receitas Orçamentais   3 461 731,84 Operações de tesouraria   176 557,50 

Correntes 2 974 315,57   Saldo para o dia seguinte:   393 844,43 

Capital 487 416,27   Execução orçamental 270 726,65   

Operações de tesouraria   229 768,79 Operações de tesouraria 123 117,78   

Total 3 870 515,34 Total 3 870 515,34 

 
 

 
             FACTURAÇÃO A LIQUIDAR POR FORNECEDOR – 2017 

 

À data de 23/06/2017, não existem dívidas a Fornecedores. 

 


