INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Sessão Ordinária de 25 de setembro de 2020

Período de Informação – 30 de julho de 2020
a
22 de setembro de 2020

A

–

REUNIÕES DO EXECUTIVO

Efetuaram-se neste período 6 reuniões. Como deliberações mais importantes referimos as seguintes:
 Aprovado, por unanimidade, a venda de lotes do loteamento da zona oficinal – Adjudicação dos
lotes 5,6 e 22;
 Aprovado, por unanimidade, autorizar a alienação dos lotes n.º 2, 7,12, 15 e 20 da zona oficinal e
definir o prazo de submissão de candidaturas, de 15 dias, a contar do dia seguinte à data da
publicação do edital;
 Aprovado, por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador do PPD/PSD, Daniel Joaquim
Andrade Teles, a abertura do procedimento pré-concursal de concurso público de empreitada do
espaço de Origem D´Ouro – Ratificação do Despacho;
 Aprovado, por unanimidade, a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o Município
e o Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião – Atividades de Enriquecimento
Curricular (AEC) 2020/2021;
 Aprovado, por unanimidade, a abertura do procedimento concursal comum na modalidade de
relação jurídica de emprego público a termo resolutivo certo a tempo parcial, pelo período de um
ano letivo (20202/2021), para o recrutamento de até nove técnicos para a realização das
atividades educativas e formativas no âmbito das atividades de enriquecimento curricular;
 Aprovado, por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador do PPD/PSD, Daniel Joaquim
Andrade Teles, atribuir uma comparticipação financeira ao Centro Cultural e Desportivo de
Fontes no valor de 3.000,00€ (três mil euros) para fazer face a algumas despesas da 12.ª edição
da “Xassos Urban Cup” de 2019;
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 Aprovado, por unanimidade, autorizar o senhor José António Teixeira Cardoso a alienar o lote
n.º1 da Zona Oficinal à empresa ADIN – Aguas do Interior Norte, E.I.M., S.A.
 Aprovado, por unanimidade, o plano de transportes escolares para o ano letivo 2020/2021;
 Aprovado, por unanimidade, atribuir à Fabrica da Igreja Paroquial da Cumieira uma
comparticipação financeira no valor de 6.500,00€ (seis mil e quinhentos euros) para a realização
de obras de restauro na capela de Bertelo;
 Aprovado, por maioria, com o voto contra do senhor Vereador do PPD/PSD, Norberto Pinto
Teixeira, a proposta de campanha “Esterilização Solidária”;
 Aprovado, por unanimidade, o relatório final do concurso e adjudicar à firma Gertal –
Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação a prestação de serviços de “confeção e
distribuição de refeições ao Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião e campo de
férias pelo valor global de 147.542,00€/ano;
 Aprovado, por unanimidade, a celebração do protocolo de cooperação entre o Municipio e o
Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião para o ano letivo 2020/2021, bem como o
encargo no valor de 7.275,00€ (sete mil, duzentos e setenta e cinco euros);
 Aprovado, por unanimidade, a proposta de delegação de competências nas juntas de freguesia e
respetivos valores a transferir – Transportes escolares

Alvações do Corgo
Paredes D’Arcã/ Tabuadelo/
Justos/Crestelo/Santa
Quitéria/ Avelais /Balouta de
Cima/ Livração /Ramadas
Medrões
Sever /Banduge/Concieiro/
Paredes D’Arcã/ Mafômedes/
Veiga

40,00 €

N.º dias
(Ano
Letivo)
184

70,00 €

184

12 880,00 €

70,00 €

184

12 880,00 €

75,00 €

184

13 800,00 €

Lobrigos (São
Miguel, São João) e
Sanhoane

Sanhoane/Vila Maior/Santa
Marta Penaguião/Laurentim

60,00 €

184

11 040,00 €

Louredo e Fornelos

Fornelos/Fiolhais/Paradela do
Monte

58,00 €

206 (até
final de
julho)

11 948,00 €

Freguesia/ União de
Freguesias
Alvações do Corgo
Fontes
Medrões
Sever

Localidades

Custo
diário

Total a
Transferir
7 360,00 €

 Aprovado, por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 1.300,00 € (mil e trezentos euros)

para efeitos do programa abem – Rede Solidária do Medicamento;
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 Aprovado, por unanimidade, atribuir à Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Santa Marta

de Penaguião um subsídio no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) para aquisição de equipamento
(camas articuladas, cadeiras de rodas, andarilhos e canadianas);
 Em resposta ao requerimento apresentado pelo senhor Vereador do PPD/PSD, Daniel Joaquim

Andrade Teles apresentou-se o Plano de trabalhos para a exploração mineira no concelho de
Santa Marta de Penaguião e foi comunicado que a empresa Minerália – Minas, Geotecnia e
Construções, Lda. solicitou no dia 2 de setembro a rescisão do respetivo contrato de prospeção
pesquisa e avaliação.
 Aprovado, por unanimidade, o relatório final, a não adjudicação da obra do “Espaço Douro do

Frei João de Mansilha – Ligação História”, bem como a revogação da intenção de contratar;
 Aprovado, por unanimidade, a autorização da despesa até ao montante de 227,50 € (duzentos e

vinte e sete euros e cinquenta cêntimos) para aquisição de manuais de educação moral e religiosa
católica para alunos do 1.º ciclo;
 Aprovado, por maioria, com a abstenção do senhor Vereador do PPD/PSD, Daniel Joaquim

Andrade Teles, a proposta de alteração ao regulamento de atribuição de apoio aos agregados
familiares carenciados em condições habitacionais comprovadamente desfavoráveis do
Município de Santa Marta de Penaguião;
 Aprovado, por unanimidade, o pedido ao governo de Portugal de um apoio financeiro dirigido
aos viticultores do concelho por perdas substanciais de rendimento;
 Aprovado, por unanimidade, do auto de transferências de competências e os respetivos
montantes a transferir para as juntas de freguesia;
Transferência de competências (Art.º 38.º, n.º 2 da Lei n.º 50/2018, de 16/8 e Art.º 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º
57/2019, de 30/4
ALVAÇÕES DO CORGO
Competências

Tipo de trabalhos

1 - Gerir e assegurar a
manutenção de espaços verdes.

Conservação, arranjo e limpeza dos espaços ajardinados.

2 - Assegurar a limpeza das vias
e espaços públicos, sargetas e
sumidouros.

Varredura e lavagem, manual ou mecânica das vias e espaços
públicos e a desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros.

Valor anual

17.677,00€
3 - Manter, reparar e substituir o
mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção
daquele que seja objeto de
concessão.

Manutenção através de limpeza e demais procedimentos
adequados;
Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário,
incluindo pinturas, substituição de peças partidas e ou
danificadas;
Substituição quando não for possível a sua reparação.
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Transferência de competências (Art.º 38.º, n.º 2 da Lei n.º 50/2018, de 16/8 e Art.º 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º
57/2019, de 30/4
CUMIEIRA
Competências

Tipo de trabalhos

1 - Gerir e assegurar a
manutenção de espaços verdes.

Conservação, arranjo e limpeza dos espaços ajardinados.

2 - Assegurar a limpeza das vias
e espaços públicos, sargetas e
sumidouros.

Varredura e lavagem, manual ou mecânica das vias e espaços
públicos e a desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros.

3 -Manter, reparar e substituir o
mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção
daquele que seja objeto de
concessão.

4 - Realização de pequenas
reparações
nos
estabelecimentos de educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do
ensino básico;

5 - Promover a manutenção dos
espaços envolventes destes
estabelecimentos

Valor anual

Manutenção através de limpeza e demais procedimentos
adequados;
Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário,
incluindo pinturas, substituição de peças partidas e ou
danificadas;
Substituição quando não for possível a sua reparação.

Pinturas das salas de aula de cor branca;
Outras pinturas interiores, cor branca ou outras, desde que
suaves;
Pinturas exteriores do edifício, cores iguais às existentes;
Pequenas reparações e pinturas de muros exteriores a cor
branca;
Limpezas de telhados, substituição de telhas partidas e ou
danificadas;
Limpezas de caleiras e algerozes;
Substituição de vidros;
Substituição ou reparação de fechaduras e outras ferragens.
Reparação de portas e janelas, cancelas, portões;
Colocação, deslocação de quadros, placards, cabides.
Reparação ou substituição de louças sanitárias e autoclismos
e tampas de sanitas;
Desentupimento/limpeza de sistema de esgotos;
Substituição ou reparação de torneiras;
Colocação, reparação ou substituição de porta rolos de papel
higiénico, toalheiros, saboneteiras, dispensadores toalhetes,
papeleiras e outros equipamentos similares;
Substituição de lâmpadas e luminárias (com proteção);
Reparação/substituição de tomadas (com alvéolos) e
interruptores;
Fixação ou substituição de fios soltos ou partidos, com recurso
à colocação de calha técnica, se necessário;
Limpeza e regularização dos pisos dos recreios.

33.414,00€
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Transferência de competências (Art.º 38.º, n.º 2 da Lei n.º 50/2018, de 16/8 e Art.º 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 57/2019,
de 30/4
FONTES
Tipo de trabalhos

Competências
1 - Gerir e assegurar a
manutenção de espaços verdes.

Conservação, arranjo e limpeza dos espaços ajardinados.

2 - Assegurar a limpeza das vias
e espaços públicos, sargetas e
sumidouros.

Varredura e lavagem, manual ou mecânica das vias e espaços
públicos e a desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros.

3 - Manter, reparar e substituir o
mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção
daquele que seja objeto de
concessão.

Manutenção através de limpeza e demais procedimentos
adequados;
Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário,
incluindo pinturas, substituição de peças partidas e ou
danificadas;
Substituição quando não for possível a sua reparação.

4 - Realização de pequenas
reparações nos estabelecimentos
de educação pré-escolar e do
primeiro ciclo do ensino básico;

5 - Promover a manutenção dos
espaços
envolventes
destes
estabelecimentos

Pinturas das salas de aula de cor branca;
Outras pinturas interiores, cor branca ou outras, desde que
suaves;
Pinturas exteriores do edifício, cores iguais às existentes;
Pequenas reparações e pinturas de muros exteriores a cor
branca;
Limpezas de telhados, substituição de telhas partidas e ou
danificadas;
Limpezas de caleiras e algerozes;
Substituição de vidros;
Substituição ou reparação de fechaduras e outras ferragens.
Reparação de portas e janelas, cancelas, portões;
Colocação, deslocação de quadros, placards, cabides.
Reparação ou substituição de louças sanitárias e autoclismos
e tampas de sanitas;
Desentupimento/limpeza de sistema de esgotos;
Substituição ou reparação de torneiras;
Colocação, reparação ou substituição de porta rolos de papel
higiénico, toalheiros, saboneteiras, dispensadores toalhetes,
papeleiras e outros equipamentos similares;
Substituição de lâmpadas e luminárias (com proteção);
Reparação/substituição de tomadas (com alvéolos) e
interruptores;
Fixação ou substituição de fios soltos ou partidos, com recurso
à colocação de calha técnica, se necessário;
Limpeza e regularização dos pisos dos recreios.

Valor anual

33.860,00€
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Transferência de competências (Art.º 38.º, n.º 2 da Lei n.º 50/2018, de 16/8 e Art.º 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 57/2019,
de 30/4
MEDRÕES
Tipo de trabalhos

Competências
1 - Gerir e assegurar a
manutenção de espaços verdes.

2 - Assegurar a limpeza das vias
e espaços públicos, sargetas e
sumidouros.

3 - Manter, reparar e substituir o
mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção
daquele que seja objeto de
concessão.

Valor anual

Conservação, arranjo e limpeza dos espaços ajardinados.

Varredura e lavagem, manual ou mecânica das vias e espaços
públicos e a desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros.

17.677,00€

Manutenção através de limpeza e demais procedimentos
adequados;
Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário,
incluindo pinturas, substituição de peças partidas e ou
danificadas;
Substituição quando não for possível a sua reparação.

Transferência de competências (Art.º 38.º, n.º 2 da Lei n.º 50/2018, de 16/8 e Art.º 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 57/2019,
de 30/4
SEVER
Competências

Tipo de trabalhos

1 - Gerir e assegurar a
manutenção de espaços verdes.

Conservação, arranjo e limpeza dos espaços ajardinados.

2 - Assegurar a limpeza das vias
e espaços públicos, sargetas e
sumidouros.

Varredura e lavagem, manual ou mecânica das vias e espaços
públicos e a desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros.

3 - Manter, reparar e substituir o
mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção
daquele que seja objeto de
concessão

Valor anual

18.540,00€
Manutenção através de limpeza e demais procedimentos
adequados;
Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário,
incluindo pinturas, substituição de peças partidas e ou
danificadas;
Substituição quando não for possível a sua reparação.
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Transferência de competências (Art.º 38.º, n.º 2 da Lei n.º 50/2018, de 16/8 e Art.º 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 57/2019,
de 30/4
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LOBRIGOS (SÃO MIGUEL E SÃO JOÃO BAPTISTA) E SANHOANE
Competências
1 - Gerir e assegurar a
manutenção de espaços verdes.

Tipo de trabalhos
Conservação, arranjo e limpeza dos espaços ajardinados.

2 - Assegurar a limpeza das vias
e espaços públicos, sargetas e
sumidouros.

Varredura e lavagem, manual ou mecânica das vias e espaços
públicos e a desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros.

3 - Manter, reparar e substituir o
mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção
daquele que seja objeto de
concessão

Manutenção através de limpeza e demais procedimentos
adequados;
Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário,
incluindo pinturas, substituição de peças partidas e ou
danificadas;
Substituição quando não for possível a sua reparação.

4 - Realização de pequenas
reparações nos estabelecimentos
de educação pré-escolar e do
primeiro ciclo do ensino básico;

Pinturas das salas de aula de cor branca;
Outras pinturas interiores, cor branca ou outras, desde que
suaves;
Pinturas exteriores do edifício, cores iguais às existentes;
Pequenas reparações e pinturas de muros exteriores a cor
branca;
Limpezas de telhados, substituição de telhas partidas e ou
danificadas;
Limpezas de caleiras e algerozes;
Substituição de vidros;
Substituição ou reparação de fechaduras e outras ferragens.
Reparação de portas e janelas, cancelas, portões;
Colocação, deslocação de quadros, placards, cabides.
Reparação ou substituição de louças sanitárias e autoclismos
e tampas de sanitas;
Desentupimento/limpeza de sistema de esgotos;
Substituição ou reparação de torneiras;
Colocação, reparação ou substituição de porta rolos de papel
higiénico, toalheiros, saboneteiras, dispensadores toalhetes,
papeleiras e outros equipamentos similares;
Substituição de lâmpadas e luminárias (com proteção);
Reparação/substituição de tomadas (com alvéolos) e
interruptores;
Fixação ou substituição de fios soltos ou partidos, com recurso
à colocação de calha técnica, se necessário;
Limpeza e regularização dos pisos dos recreios.

5 - Promover a manutenção dos
espaços
envolventes
destes
estabelecimentos

Valor anual

44.946,00€
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Transferência de competências (Art.º 38.º, n.º 2 da Lei n.º 50/2018, de 16/8 e Art.º 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 57/2019,
de 30/4
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LOUREDO E FORNELOS
Competências

Tipo de trabalhos

1 - Gerir e assegurar a
manutenção de espaços
verdes.

Conservação, arranjo e limpeza dos espaços ajardinados.

2 - Assegurar a limpeza das
vias e espaços públicos,
sargetas e sumidouros.

Varredura e lavagem, manual ou mecânica das vias e espaços
públicos e a desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros.

3 - Manter, reparar e
substituir o mobiliário urbano
instalado no espaço público,
com exceção daquele que
seja objeto de concessão

Valor anual

35.235,00€
Manutenção através de limpeza e demais procedimentos
adequados;
Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário,
incluindo pinturas, substituição de peças partidas e ou danificadas;
Substituição quando não for possível a sua reparação.

 Aprovado, por unanimidade, os montantes a transferir para cada freguesia, bem como a minuta
de contrato a celebrar entre o Municipio de Santa Marta de Penaguião e as respetivas freguesias
Freguesia
Alvações do Corgo
Cumieira

Obra/Investimento
Drenagem de águas pluviais
Cemitério Paroquial - Conclusão da Ampliação e Requalificação
Pavimentação da Rampa do Bairro Novo

Fontes
Medrões

União Freg. Lobrigos (São Miguel e São
João Baptista) e Sanhoane

União Freguesias de Louredo e Fornelos

17 210,69 €
3 732,50 €

6 936,80 €

Pavimentação da Rua de Fontelo

1 214,28 €

8 151,08 €

825,00 €

Pavimentação da Rua do Polivalente

4 951,00 €

Pavimentação da Rua Fundo de Lugar

2 400,00 €

Pavimentação do Caminho das Lamas - São Miguel de Lobrigos

1 300,00 €

Pavimentação do Caminho da Boqueira - Travassinhos - Sanhoane

1 000,00 €

8 176,00 €

500,00 €

Pavimentação do Caminho Vista do Douro - São João de Lobrigos

2 600,00 €

Pavimentação do Caminho do Outeiro - Sanhoane

1 000,00 €

Pavimentação do Caminho de Louredo

3 000,00 €

Pavimentação do Estradão de Fiolhais/Carvalhais

3 500,00 €

Pavimentação do Caminho do Monte do Povo/Barreiro

1 945,20 €

Pavimentação do Largo junto à sede da Junta de Freguesia- Fiolhais

4 800,00 €

Total

20 943,19 €
7 643,00 €

Pavimentação do Caminho dos Avelais

Pavimentação do Caminho do Outeiro - São João de Lobrigos

Total
5 266,00 €

Pavimentação da Travessa da Aveleira

Pavimentação da Travessa do Souto
Sever

Importância

6 400,00 €

13 245,20 €
69 824,47 €
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 Aprovado, por unanimidade, o reconhecimento de interesse municipal da construção de edifício
destinado a turismo em espaço rural, no lugar do outeiro, na quinta Sr.ª da Saúde, Tabuadelo –
freguesia de Fontes de Joscelina & Eduardo, Lda.
 Aprovado, por unanimidade, a retificação da minuta do protocolo a celebrar entre o Município e
o Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião – Atividades de enriquecimento
curricular (AEC) 2020/2021
 Aprovado, por unanimidade, a atribuição ao Real Clube de Penaguião do subsídio e aprovação
da minuta do contrato – programa de desenvolvimento desportivo – época 2020/2021
1 – Atribuir uma comparticipação financeira, no valor total de 8.000,00€ (oito mil euros) a pagar da
seguinte forma:
a) 1.333,00€ (mil trezentos e trinta e três euros), no mês de setembro do ano de 2020;
b) 2.667,00€ (dois mil seiscentos e sessenta e sete euros), a pagar nos meses de outubro e dezembro
do ano de 2020, no valor mensal de 1.333,50€ (mil trezentos e trinta e três euros e cinquenta
cêntimos);
c) 4.000,00€ (quatro mil euros) a pagar nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio do ano
de 2021, no valor mensal de 800,00 (oitocentos euros)
 Aprovado, por unanimidade, a atribuição à Associação Futebol Clube de Santa Marta de
Penaguião do subsídio e aprovação da minuta do contrato – programa de desenvolvimento
desportivo – época 2020/2021
1 – Atribuir uma comparticipação financeira, no valor total de 30.000,00€ (trinta mil euros) a pagar
da seguinte forma;
a) 15.000,00€ (quinze mil euros), a pagar nos meses de setembro, outubro e dezembro do ano de
2020, no valor mensal de 5.000,00 (cinco mil euros), respetivamente;
b) 15.000,00€ (quinze mil euros) a pagar nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio do
ano de 2021, no valor mensal de 3.000,00 (três mil euros) respetivamente;
 Aprovado, por unanimidade, a atribuição ao Sporting Club da Cumieira do subsídio e aprovação
da minuta do contrato – programa de desenvolvimento desportivo – época 2020/2021
1 – Atribuir uma comparticipação financeira, no valor total de 10.500,00€ (dez mil e quinhentos
euros) a pagar da seguinte forma;
a) 5.250,00€ (cinco mil duzentos e cinquenta euros) a pagar nos meses de setembro, outubro e
dezembro do ano de 2020, no valor mensal de 1.750,00€ (mil setecentos e cinquenta euros),
respetivamente;
b) 5.250,00€ (cinco mil duzentos e cinquenta euros) a pagar nos meses de janeiro, fevereiro, março,
abril e maio do ano de 2021, no valor mensal de 1.050,00 (mil e cinquenta euros)
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B–

PRINCIPAIS SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

 Remoção dos sinais luminosos
 Reparação de muro junto à escola de Soutelo
 Reconstrução de muro e aqueduto na zona verde - Santa Marta de Penaguião
 Colocação de rede para controlo da praga de escorpiões em Sanhoane
 Construção de sarjeta junto ao antigo grémio – Santa Marta de Penaguião
 Colocação de sinais e reparações no cruzamento da Veiga, São Martinho e estrada de Concieiro
 Colocação de sinais no cruzamento de Tabuadelo
 Reparações na praia fluvial de Fornelos
 Reparações nas frações dos bairros sociais – Santa Marta de Penaguião
 Reparações no edifício dos Paços do Concelho
 Recolha de alcatifa e limpeza do auditório municipal
 Pintura de lugares de estacionamento na urbanização da Alameda 13 de Janeiro
 Pintura de muros na EN 2
 Pintura de lugares de estacionamento no bairro do cruzeiro
 Construção e colocação de comporta no açude em São Miguel de Lobrigos
 Colar pedra no muro que dá acesso ao lugar dos Encambalados
 Reconstrução de muro no caminho de Viso - S. Miguel de Lobrigos
 Reparações nas Piscinas Municipais
 Reposição de pavimento em betão na escola primária de Santa Marta de Penaguião
 Colocação e recolha de Alcatifas no fórum de atividades para a celebração da Missa em Honra a
Santa Marta
 Reconstrução de muro de suporte junto à escola de Soutelo
 Reparações na escola do Assento
 Reparações na escola em Santa Marta de Penaguião
 Reparações na escola pré-primária em São João de Lobrigos
 Reparações na escola primária em Fontes
 Limpeza de aqueduto em Soutelo
 Recolha de monstros no concelho
 Espalhar emulsão na freguesia da Cumieira
 Pavimentações na União de Freguesias de Lobrigos (São Miguel, São João Batista) e Sanhoane
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 Pavimentações na freguesia Fontes
 Pavimentação na freguesia de Sever
 Pavimentação na freguesia de Medrões
 Pavimentação na União de Freguesias de Louredo e Fornelos
 Colocação de tapetes de higienização nas várias escolas do Concelho

C – OBRAS MUNICIPAIS
Obras em Concurso:


Espaço Origem D`Ouro.

Obras Adjudicadas:


Requalificação das piscinas municipais de Santa Marta de Penaguião;



Espaço Douro-Vivo.

Obras em Execução:


Construção de parque de caravanismo – Santa Marta de Penaguião;



Construção e reconstrução de muros de suporte em vários Locais do Concelho.

D – SITUAÇÃO FINANCEIRA
Demonstração de Desempenho Orçamental

Data:

Recebimentos
Saldo do dia anterior:
Execução orçamental
Operações de tesouraria

Correntes

Pagamentos
159 490,83 Despesas Orçamentais

44 584,49

Correntes

114 906,34

Receitas Orçamentais

4 266 520,48
3 460 869,03

Capital

805 651,45

5 226 987,82 Operações de tesouraria
4 533 387,28

Capital

2020.09.21

38 883,17

Saldo para o dia seguinte:

693 600,54

Execução orçamental

Operações de tesouraria

22 935,41

Operações de tesouraria

Total

5 409 414,06

Total

1 104 010,41
1 005 051,83
98 958,58
5 409 414,06
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CALENDÁRI O DA FACTURAÇÃO A LI QUI DAR P OR FORNECEDOR

Data

21/09/2020

Município de Santa Marta de Penaguião
Fornecedor
Código
3031

Designação
Águas do Norte S.A

Anterior

Janeiro

Fevereiro

Março

413 028,95 €

-

€

-

€

-

€

Abril
-

€

Maio
-

€

Junho
-

€

Julho
-

€

Agosto
-

€

Setembro
-

€

413 028,95 €

Total

413 028,95 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

413 028,95 €
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