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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

 

Sessão Ordinária de 26 de fevereiro de 2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – REUNIÕES DO EXECUTIVO 
 
   
 Efetuaram-se neste período 7 reuniões. Como deliberações mais importantes referimos as 

seguintes: 

 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira, no valor de 5.500,00€ 

(cinco mil e quinhentos euros), à Fundação Luís Vicente para aquisição de uma cadeira de 

banho. 

� Aprovado, por unanimidade, a revisão de preços definitiva referente à empreitada “Escola 

Básica de Santa Marta de Penaguião”. 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 550,00€ (quinhentos e cinquenta 

euros), ao Agrupamento 687 de Fontes do Corpo Nacional de Escuteiros. 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 6.700,00€ 

(seis mil e setecentos euros) ao Grupo Cultural “Os Medroenses” para ajuda na realização das 

obras de requalificação das casas de banho no edifício da Escola Primária da Freguesia de 

Medrões que foi cedido ao grupo em regime de comodato. 

� Aprovado, por unanimidade, autorizar a realização das despesas até ao valor de 1.800,00€ (mil 

e oitocentos euros), a transferir para a Associação 2000, para Contratos Inclusivos 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 2.000,00€ 

(dois mil euros) ao Grupo de Jovens de São João de Lobrigos - Raios de Sol para conclusão 

das obras de requalificação da sede do grupo. 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 20.000,00€ 

(vinte mil euros) à Associação de Bombeiros Voluntários de Santa Marta de Penaguião para a 

aquisição de uma viatura ambulância para transporte de doentes não urgentes – tipo ABTD. 
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� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00€ 

(dez mil euros) à Fábrica da Igreja da Cumieira para as obras de restauro dos altares da Igreja 

Matriz. 

� Aprovado, por unanimidade, autorizar a abertura de novo concurso em hasta pública dos lotes 

do Loteamento Urbano “Sol Nascente”, em conformidade com o disposto no “Regulamento 

para Venda de Lotes para a Construção de Habitação, no Loteamento Urbano Municipal – Sol 

Nascente”, bem como fixar o valor mínimo de cada lanço de 5,00€ (cinco euros). 

� Aprovado, por unanimidade, proceder à desafetação da parcela de terreno sito na variante de 

Santa Comba, União de Freguesias de Lobrigos (São Miguel e São João de Baptista) e 

Sanhoane, nos termos da informação dos serviços. 

� Aprovado, por unanimidade, autorizar a realização das despesas no valor de 1.532,50€ (mil e 

quinhentos e trinta e dois euros e cinquenta cêntimos), a transferir para a Associação Banda 

Musical da Cumieira para a realização do Concerto de Reis. 

� Aprovado, por unanimidade, proceder à transferência de 790,00€ (setecentos e noventa euros), 

nos termos da proposta, para o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Santa Marta de Penaguião para a realização de um projeto de 

natação/competição para o Concelho. 

� Aprovado, por unanimidade, fixar o valor anual da comparticipação de medicamentos em 

175,00€ (cento e setenta e cinco euros), cada. 

� Aprovado, por unanimidade, o projeto da Obra da Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos 

Diferenciados – Ecocentro de Santa Marta de Penaguião. 

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

Cemitério Municipal 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, nos termos da informação dos serviços. 

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

Fórum de Atividades do Município 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, nos termos da informação dos serviços 

� Aprovado, por unanimidade, o projeto de alteração do Regulamento Municipal de Urbanização 

e Edificação de Santa Marta de Penaguião, e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 
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� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 200,00€ 

(duzentos euros) à Fábrica da Igreja de São João de Lobrigos para a realização da Festa em 

Honra de Nossa Senhora da Graça. 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 2.000,00€ 

(dois mil euros), ao Centro Cultural e Desportivo de São João de Lobrigos, para a 

comemoração dos seus 40 anos. 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 350,00€ (trezentos e cinquenta 

euros), ao Grupo Regional “Terras de Penaguião” para a realização da VII Noite de Fados. 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 15.000,00€ 

(quinze mil euros) a cada uma das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do 

Concelho e proceder ao pagamento de acordo com a Clausula 3.ª do protocolo celebrado a 11 

de maio de 2015 

� Aprovado, por unanimidade, homologar o relatório final das Bolsas de Estudo do ano letivo 

2015/2016, bem como a respetivo lista de ordenação dos candidatos e proceder ao pagamento 

das referidas bolsas. 

� Aprovado, por unanimidade, os Estatutos da Constituição da Associação de Municípios da Rota 

da Estrada Nacional 2 e submeter à apreciação da Assembleia Municipal. 

� Aprovado, por unanimidade, a proposta de Regulamento para a Concessão de Benefícios 

Sociais aos Bombeiros Voluntários do Município de Santa Marta de Penaguião e submeter à 

apreciação da Assembleia Municipal. 

� Tomado conhecimento e enviar o Relatório de Avaliação do Cumprimento do Estatuto do 

Direito de Oposição – 2015 ao Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal e aos 

titulares do direito de oposição a fim de que sobre ele se pronunciem. 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor total de 

55.500,00€ (cinquenta e cinco mil e quinhentos euros) à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Fontes, sendo 45.858,00€ (quarenta e cinco mil oitocentos e 

cinquenta e oito euros) para aquisição de uma ambulância, 2.542,00€ (dois mil quinhentos e 

quarenta e dois euros) para equipamento (Torre) e 7.100,00€ (sete mil e cem euros) para a 

realização de obras de requalificação do Quartel, no âmbito das comemorações dos 50 anos. 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 3.000,00€ (três 

mil euros), ao Grupo Cultural e Desportivo de Sever para o Programa de Desenvolvimento 

Desportivo – Época 2015/2016, na modalidade TAEKWONDO. 
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B – PRINCIPAIS SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

� Manutenção de Etar’s, elevatórias  

� entesituição 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 

� Despejo de fossas 

� Manutenção do estádio municipal 

� Manutenção elétrica nas piscinas municipais, julgados de paz, biblioteca municipal, Loja 

Interativa de Turismo, estabelecimentos escolares e estádio municipal 

� Manutenção das caixas de saneamento 

� Manutenção e reparação de avarias nas condutas de água 

� Substituição de caixotes do lixo 

� Desmontagem do presépio junto ao edifício dos Paços do Concelho 

� Limpeza de valetas e agulheiros 

� Limpeza e transporte de terras das vias municipais e rurais, provocadas pelas derrocadas 

devido ao mau tempo 

� Obras diversas na Capela Santa Marta 

� Colocação de sinais de trânsito e espelhos nas vias municipais. 

C – OBRAS MUNICIPAIS  

Obras em execução: 

� Rede de Drenagem de águas pluviais em vários locais do concelho; 

� Construção de Pavimento Exterior, Requalificação de Fachada e Muros Exteriores.  

Obras em concurso: 

� Requalificação do Antigo Edifício dos Paços do Concelho. 
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D – SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
 

 
 
 

FATURAÇÃO A PAGAR POR FORNECEDOR 

Classificação Fatura 
Credor 

Valor da 
Dívida 

Orçamental Número Emissão Vencimento (1) 
02 020121 FT1/1862 06/11/2015 29/02/2016 Soneres Iluminacao Publica, Sa 367,46 

02 020201 1,42E+13 15/01/2016 14/02/2016 
Edp Comercial - Comercialização de 
Energia S.a. 8 318,13 

02 020225 4,4E+09 01/02/2016 02/03/2016 
Aguas do Norte - Grupo Aguas de 
Portugal 21 202,04 

02 020225 4,4E+09 04/01/2016 03/02/2016 
Aguas do Norte - Grupo Aguas de 
Portugal 14 102,02 

02 060201 4,4E+09 01/02/2016 02/03/2016 
Aguas do Norte - Grupo Aguas de 
Portugal 228,32 

02 060201 4,4E+09 01/02/2016 02/03/2016 
Aguas do Norte - Grupo Aguas de 
Portugal 942,15 

02 060201 4,4E+09 04/01/2016 03/02/2016 
Aguas do Norte - Grupo Aguas de 
Portugal 136,06 

02 060201 4,4E+09 04/01/2016 03/02/2016 
Aguas do Norte - Grupo Aguas de 
Portugal 1 092,05 

02 07030302 01/104 22/02/2016 23/03/2016 Habi Penaguião - Construções Lda 2 945,85 

02 07030308 G2016/2 08/02/2016 09/03/2016 Linhas Traçadas Unip Lda 3 707,51 
 
 

 
 

   RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA   Data: 22/02/2016 

Recebimentos   Pagamentos   

Saldo do dia anterior:  160 230,75 Despesas Orçamentais (*)  620 081,37 

Execução orçamental 154 540,37  Correntes 415 479,09  

Operações de tesouraria 5 690,38  Capital 204 602,28  

   (*) Compromissos 5 603 052,30  

Receitas Orçamentais  1 197 048,82 Operações de tesouraria  39 364,62 

Correntes 987 067,57  Saldo para o dia seguinte:  734 342,10 

Capital 209 981,25  Execução orçamental 731 507,82  
Operações de tesouraria  36 508,52 Operações de tesouraria 2 834,28  

Total  1 393 788,09 Total  1 393 788,09 


