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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

 

Sessão Ordinária de 28 de Fevereiro de 2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – REUNIÕES DO EXECUTIVO 

 
   

Efetuaram-se neste período 5 reuniões. Como deliberações mais importantes referimos as seguintes: 

 

� Aprovado, por unanimidade, o relatório final, a adjudicação da obra de “Construção de Parque de 

Caravanismo – Santa Marta de Penaguião, pelo valor de 170.700,00 € (cento e setenta mil e setecentos 

euros), acrescido de IVA à taxa em vigor; 

� Aprovado, por unanimidade, a taxa pela realização, reforço e manutenção de infraestruturas urbanísticas – 

artigo 50.º RMUE – Cálculo do valor In para cada freguesia/lugar 

Freguesia/lugares In 

Alvações do Corgo 0,04 

Cumieira 0,03 

Fontes 0,06 

Fornelos 0,06 

Louredo 0,05 

Medrões 0,04 

Sanhoane 0,03 

São João de Lobrigos 0,11 

São Miguel de Lobrigos 0,49 

Sever 0,09 

 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir à fábrica da Igreja Paroquial de Alvações do Corgo uma 

comparticipação financeira no valor de 650,00 € (seiscentos e cinquenta euros) para a realização das 

festas em honra de Nossa Senhora da Conceição – Azinheira; 

 
         Período de Informação – 18 de Dezembro de 2019 
                                                                    a                                                                                                                                                                        
                                                 18 de Fevereiro de 2020 
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� Aprovado, por unanimidade, proceder à adjudicação definitiva do arrendamento da loja comercial n.º 3, 

sita no rés-do-chão do fórum de atividades, à Senhora Maria Celeste Melo Sequeira Cosme, pelo valor de 

510,00 € (quinhentos e dez euros), pelo prazo de 8 anos; 

� Aprovado, por unanimidade, proceder à adjudicação definitiva do arrendamento da loja comercial n.º 4, 

sita no rés-do-chão do fórum de atividades, à firma Toposá, Unipessoal, Lda., pelo valor de 510,00 € 

(quinhentos e dez euros), pelo prazo de 8 anos; 

� Aprovado, por unanimidade, proceder à adjudicação definitiva do arrendamento da loja comercial n.º 5, 

sita no rés-do-chão do fórum de atividades, ao Senhor Bruno Alexandre Lopes Rebelo, pelo valor de 

510,00 € (quinhentos e dez euros), pelo prazo de 8 anos; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Real Clube de Penaguião uma comparticipação financeira no 

valor total de 9.050,00 (nove mil e cinquenta euros), repartida da seguinte forma: 

a) 1.350,00 € (mil trezentos e cinquenta euros) a atribuir a cada um dos escalões: “Petizes” “Traquinas” 

e “Benjamins” e 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) para os “juvenis” 

b) 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) para a inscrição dos atletas; 

� Aprovado, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador do PPD/PSD, Daniel Joaquim Andrade 

Teles, atribuir à Associação Futebol Clube de Santa Marta de Penaguião uma comparticipação financeira, 

no valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil euros). A última prestação só será paga se a equipa de 

futebol ficar classificada nos primeiros quatro lugares; 

� Aprovado, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador do PPD/PSD, Daniel Joaquim Andrade 

Teles, atribuir ao Sporting Clube da Cumieira uma comparticipação financeira no valor de 15.000,00 € 

(quinze mil euros) referente ao Programa de Desenvolvimento Desportivo para a época desportiva 

2019/2020. O Sporting da Cumieira será premiado se cumprir com as seguintes condições: 

a) Uma comparticipação financeira no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), cujo pagamento 

fica condicionado a que em cada ficha de jogo, conste no mínimo, o nome de três atletas residentes no 

concelho 

b) Uma comparticipação financeira no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), cujo pagamento 

ficará, também, condicionado a que a equipa de futebol não fique classificada nos quatro últimos 

lugares do respetivo campeonato; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja de São João de Lobrigos uma comparticipação 

financeira no valor de 200,00 € (duzentos euros) para a realização das festas em honra de Nossa Senhora 

da Graça; 

� Aprovado, por unanimidade, proceder à arrematação em hasta pública do Quiosque da Praça do 

Município de Santa Marta de Penaguião. Fixar o valor base de licitação em 500,00 € (quinhentos euros) e 

fixar o valor mínimo de cada lance em 5,00 € (cinco euros); 

� Aprovado, por unanimidade, autorizar a instauração de processo judicial para reversão do lote 7 

(Encodouro); 
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� Aprovado, por unanimidade, adotar os procedimentos de reversão de lote de terreno – Loteamento da 

zona oficinal – Lote 18 (Surryter); 

� Aprovado, por unanimidade, autorizar a realização da despesa até ao montante de 2.200,00 € (dois mil e 

duzentos euros), sendo 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a transferir para o Grupo Regional “Terras 

de Penaguião” e 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a transferir para a Associação de Vinhos Aromas 

e Sabores para a realização da XI Edição noite de fados e XII Edição dos fins-de-semana gastronómicos; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Cultural e Recreativo dos Golfinhos da Paz uma 

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

Penagoyam – Festival de Tunas; 

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

Caminhada Noturna; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir à Associação Caça e Pesca de Penaguião uma comparticipação 

financeira no valor de 700,00€ (setecentos euros) para proceder ao repovoamento de trutas nos rios Corgo 

e Aguilhão/Arcadela; 

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

Gestão da Habitação Social e fixar o prazo de 10 dias úteis para que os interessados se possam constituir 

como tal e apresentarem os seus contributos e sugestões; 

� Aprovado, por unanimidade, autorizar a realização da despesa até ao montante de 2.500, 00 € (dois mil e 

quinhentos euros) para o Projeto “Missão País”, sendo 335,50 € (trezentos e trinta e cinco euros e 

cinquenta e cinco cêntimos) a transferir para o Grupo Cultural “Os Medroenses”; 

� Aprovado, por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 34.400,00 € (trinta e quatro mil e 

quatrocentos euros) para o projeto Rede Solidária do Medicamento – Apoio à medicação; 

� Tomar, conhecimento, do relatório de avaliação do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição 

2019; 

� Aprovado, por unanimidade, a constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes para a 

contratação das ações comuns no âmbito da candidatura “Valorização dos Caminhos Santiago – Caminho 

Português Interior de Santiago” – Prestação de Serviços de Promoção; 

� Aprovado, por unanimidade, a constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes para a 

contratação das ações comuns no âmbito da candidatura “Valorização dos Caminhos Santiago – Caminho 

Português Interior de Santiago” – Prestação de Elaboração de Manuais e Capacitação de Recursos 

Humanos; 

� Aprovado, por unanimidade, a nomeação do engenheiro civil, Sérgio Alberto Borges Teixeira como 

coordenador de segurança em obra para a empreitada construção de parque de caravanismo – Santa Marta 

de Penaguião; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Cultural e Desportivo de Sever um subsídio no valor de 

2.000,00€ (dois mil euros) referentes ao programa de desenvolvimento desportivo para a época 

2019/2020 – Taekwondo; 
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� Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Cultural e Desportivo de Sever uma comparticipação de 

1.500,00 € (mil e quinhentos euros) para a realização do 1.º seminário Taekwondo para Todos e 1.ª e 2.ª 

jornada da liga da Associação Portugal Taekwondo Norte (PNT) 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Clube de BTT Trilhos de Penaguião um subsídio no valor de 

750,00 € (setecentos e cinquenta euros) referente ao plano de atividades para a época desportiva 2020; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Centro Social e Paroquial Santa Eulália uma comparticipação 

financeira no valor de 6.055,85€ (seis mil e cinquenta e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos) acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor até ao montante de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) para se proceder 

à requalificação do sistema de bombagem de águas residuais domésticas; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir à AMREN2 uma comparticipação financeira no valor 1.200,00€ 

(mil e duzentos euros) euros para a participação o Stand BTL 2020 

 

B – PRINCIPAIS SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

�  Reparações nas casas de banho das Piscinas Municipais 

� Desmontar e transportar aldeia de natal e presépio 

� Preparação da gala de entrega de prémios FPAK (Fórum) 

� Reparações nas frações do bairro da Nossa Senhora da Guia e Santa Marta; 

� Fazer fundo de caixa de saneamento e passeio na freguesia de Medrões 

� Reparações nos Bairros do Retornados - Medrões 

� Reparação de lancis na freguesia da Cumieira  

� Reparações de balizas na Escola de Fontes 

� Reparações em Sanhoane (Lugar da Fabrica) e na freguesia de Fontes - Bairro da Fronteira 

� Reparações no Bairro da Nossa Senhora da Guia 

� Desmontar vedação no campo de futebol da Cumieira 

� Reparações de persianas na biblioteca municipal 

� Colocação de pavimentos no Bairro da Fronteira na freguesia de Fontes  

� Reparação de valetas na freguesia de Alvações do Corgo 

� Levantamento e reposição de lancis no loteamento da Boavista, Corredoura 

� Pavimentação em betuminoso em Laurentim 

� Pavimentação em betuminoso na estrada de Concieiro 

� Pavimentação em betuminoso em Santa Quitéria, freguesia de Fontes 

� Reparação de passeio na variante de São Miguel de Lobrigos 

� Abrir caixa e reposição de betuminoso na rua do Vale, freguesia da Cumieira 
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� Reposição de betuminoso na travessia em Medrões e Sanhoane 

� Reposição de betuminoso na estrada da Fabrica em Sanhoane 

� Transporte de armário de Fontes para o Centro Escolar de Santa Marta de Penaguião 

� Transportar pneus para o Centro Escolar de Santa Marta de Penaguião, para evento programado 

� Reparação de calçada no passeio da EN2 no lugar da Boavista, Corredoura 

� Limpeza de aterros no lugar da Massa, em São João de Lobrigos 

� Abertura de caixa junto ao cemitério de Medrões e pavimentação 

� Abertura de caixa no caminho junto a capela de Nossa Senhora da Conceição na Azinheira e 

pavimentação de valeta 

� Reparação de passeio na Rua 1.º de Maio 

� Pavimentação em Soutelo 

� Distribuição de leite para as escolas 

� Limpeza de terras no lugar do Barreiro 

� Transporte de mesas e cadeiras - almoço de natal sénior 

� Verificação e limpeza de agulheiros Encambalados - Fontes 

� Limpeza da estrada desde Mafómedes até à ponte de Banduge 

� Limpeza da estrada Fornelos – Santa Marta de Penaguião 

� Limpeza das valetas da variante de Laurentim 

� Limpeza das valetas de Vila Maior e recolha de terras no lugar do Bairro em São João de 

Lobrigos 

� Limpeza das valetas e agulheiros em Laurentim 

� Limpeza de agulheiros e valetas na estrada de Fornelos 

� Limpeza de terras em Concieiro 

� Limpeza de agulheiros na estrada de Alvações do Corgo 

� Limpeza de canavial em Laurentim 

� Limpeza das valetas de Ribeirões (Mafómedes) a Sever 

� Limpeza das valetas em Vila Maior (Bairro a Romarigo) 

� Verificação e limpeza de valetas e agulheiros em Alvações do Corgo 

� Verificação e limpeza de valetas e agulheiros na estrada EM 304-3 Encambalados - Fontes 

� Limpeza de bermas na EM 313 da Igreja de Alvações do Corgo até ao limite do concelho 

� Verificação e limpeza de agulheiros e aquedutos na rua de Concieiro e de Santa Marta de 

Penaguião a Mafómedes 

� Apoio ao serviço de jardinagem no lugar de Fontelo 

� Verificação de agulheiros na freguesia de Medrões 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

Informação à Assembleia Municipal – Fevereiro de 2020                                                                                                                                                             Pág. 6                        

� Remoção de terras em Fornelos 

� Limpeza da Rua do Alto – Santa Marta de Penaguião 

� Limpeza das bermas desde a Igreja de Louredo até à praia fluvial de Fornelos 

� Limpeza das bermas e passeios e remoção de terras da EN2 na Portela - São Miguel de Lobrigos 

� Limpeza de agulheiros da vila de Santa Marta de Penaguião 

� Corte das árvores na rua Marechal Teixeira Rebelo 

� Corte de árvores junto à piscina municipal 

� Poda das árvores e cortar a relva do parque de lazer em São João de Lobrigos 

� Poda de árvores na sede da vila de Santa Marta de Penaguião 

� Arranjo de jardins no bairro Carlos Garcia 

 

C – OBRAS MUNICIPAIS  

Obras Adjudicadas: 

� Construção de Parque de Caravanismo – Santa Marta de Penaguião; 

  

Obras em Execução: 

�  Construção do muro de suporte no espaço Espirito Santo - São João de Lobrigos 
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D – SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
 

Demonstração de Desempenho Orçamental Data: 2020.02.17 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo do dia anterior:   159 490,83 Despesas Orçamentais   652 306,55 

Execução orçamental 44 584,49   Correntes 516 977,59   

Operações de tesouraria 114 906,34   Capital 135 328,96   

          

Receitas Orçamentais   1 024 531,52 Operações de tesouraria   42 699,78 

Correntes 888 907,63   

Saldo para o dia 

seguinte:   508 476,34 

Capital 135 623,89   Execução orçamental 416 809,46   

Operações de tesouraria   19 460,32 Operações de tesouraria 91 666,88   

                                                   

Total 
1 203 482,67 

                                                                  

Total 
1 203 482,67 

 
 
 
 
 

Data: 2020/02/17

Código Fornecedor Anterior Janeiro Fevereiro Total

3031 Águas do Norte, S.A. - Grupo Águas de Portugal 413 028,95 413 028,95

413 028,95 0,00 0,00 413 028,95TOTAL

F A C T U R A Ç Ã O   A   L I Q U I D A R   P O R   F O R N E C E D O R

 
 
 

 

 


