INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Sessão Ordinária de 22 de setembro de 2021

Período de Informação – 6 de julho de 2021
a
17 de setembro de 2021

A

–

REUNIÕES DO EXECUTIVO

Efetuaram-se neste período 9 reuniões. Como deliberações mais importantes referimos as
seguintes:
 Aprovado, por unanimidade, o relatório anual do plano de gestão de riscos de corrupção e
infrações conexas do ano de 2020;
 Aprovado, por unanimidade, adquirir os prédios rústicos inscritos na matriz predial da freguesia
da Cumieira, sob os artigos 328.º-E, 329.º-E, 330.º-E, 331.º-E e 332.º-E, bem como uma
parcela de terreno com a área de 320 m2 a desanexar do prédio rústico inscrito na matriz
predial da mesma freguesia sob o artigo 584.º-E, ao senhor José Emílio Esteves da Silva e
esposa, pelo valor global de 7.540,00€ (sete mil, quinhentos e quarenta euros), nos termos da
informação dos serviços;
 Aprovado, por unanimidade, a abertura do concurso para aquisição de energia elétrica (EE) e
gás natural (GN) 2022-2023;
 Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira aos Bombos Santa Marta
no valor de 400,00€ (quatrocentos euros) para reparação dos bombos;
 Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira à Fábrica da Igreja
Paroquial de Medrões no valor de 21.500,00€ (vinte e um mil e quinhentos euros) para
reparação da capela de São Pedro;
 Aprovado, por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira à Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Fontes no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) para procederem à
vigilância motorizada na defesa da floresta contra incêndios;
 Aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.000,00€ (mil euros), a cada uma
das Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários do concelho pelo reconhecimento
do serviço prestado na 6.ª edição da Rampa Santa Marta;
 Aprovado, por unanimidade, designar o Senhor António Júlio Alves Fernandes, na qualidade de
Presidente da Assembleia Municipal, como representante do Município no Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião;
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 Aprovado, por unanimidade, o Plano de Transportes escolares, para o ano letivo 2021/2022;
 Aprovar, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira à Associação Futebol Clube
de Santa Marta de Penaguião no valor de 85.000,00€ (oitenta e cinco mil euros) e 10.000,00€
(dez mil euros) como prémio de manutenção;
 Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira ao Centro Cultural e
Desportivo de Fontes no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) para a realização do
Campeonato Nacional de Trial época 2021;
 Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira à Fábrica da Igreja
Paroquial de Fontes no valor de 1.600,00€ (mil e seiscentos euros) para se proceder ao arranjo
da capela de Santa Maria Madalena na Póvoa da Serra – Freguesia de Fontes;
 Aprovado, por unanimidade, o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município e o
Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião para promoção das atividades de
enriquecimento curricular 2021/2022;
 Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira à Associação 2000 de
Apoio ao Desenvolvimento – A2000 no valor de 1.000,00€ (mil euros) para fazer face às
diligências e atividades desenvolvidas no concelho de Santa Marta de Penaguião e para
reduzir o impacto negativo com a pandemia Covid-19;
 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 (2021/2022), para o recrutamento de até nove trabalhadores para ocupação dos
correspondentes postos de trabalho previstos no mapa de pessoal, para a realização das
atividades educativas e formativas no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular;
 Aprovado, por unanimidade, a proposta de delegação de competências nas Juntas de
Freguesia, respetivos valores a transferir
Freguesia/
União de
Freguesias
Alvações do
Corgo
Fontes
Medrões
Sever

Custo
diário

N.º dias
(Ano
Letivo)

Total a Transferir

Alvações do Corgo

40,00 €

179

7 160,00 €

Paredes D’ Arcã/ /Crestelo/Sever /
Avelais /Balouta de Cima /Ramadas

60,00 €

179

10 740,00 €

Medrões/Fontelo

70,00 €

179

12 530,00 €

Sever/ /Concieiro /Paredes
D’Arcã/Mafômedes/Veiga

75,00 €

179

13 425,00 €

60,00 €

179

10 740,00 €

58,00 €

200 (até
final de
Julho)

11 600,00 €

Localidades

Lobrigos (São
Miguel, São
Sanhoane/Vila Maior/Laurentim
João) e
Sanhoane
Louredo e
Fornelos

Fornelos/Fiolhais/Paradela do Monte
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 Aprovado, por maioria, com abstenção do Senhor Vereador do PPD/PSD, Arq.º Daniel Joaquim
Andrade Teles, proceder à abertura do procedimento com vista à apresentação de
candidaturas, no âmbito do Programa Bem-Estar Habitacional para Pessoas Carenciadas, bem
como o valor global de 80.000€ (oitenta mil euros);
 Aprovado, por unanimidade, celebrar o protocolo de colaboração entre o Município de Santa
Marta de Penaguião e a Associação Comercial e Industrial dos Concelhos do Peso da Régua,
Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio – ACIR para a transferência no valor de 540,00€
(quinhentos e quarenta euros), correspondente a 28 vouchers, sendo 26 no valor de 20,00€
(vinte euros) e 2 no valor 10,00€ (dez euros);
 Aprovado, por unanimidade, que o Município de Santa Marta de Penaguião autorize o preço de
venda do livro Frei João de Mansilha a 10,00€ (dez euros) ao público em geral
 Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira à Associação Humanitária
de Voluntários de Santa Marta de Penaguião no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros)
para a realização de testes PCR – Covid 19;
 Aprovado, por unanimidade, adjudicar a empreitada “Requalificação do Parque de Lazer e
Estacionamento em Concieiro – Freguesia de Sever” à empresa Bartolomeu Gonçalves e
Filhos, Lda. Pelo preço contratual de 218.484,66€ (duzentos e oitenta e quatro euros e
sessenta e seis cêntimos);
 Aprovado, por unanimidade, proceder à transferência do valor de 513,00€ (quinhentos e três
euros) para o Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião para aquisição de
cadernetas do aluno;
 Aprovado, por unanimidade, a celebração do Protocolo de Cooperação com o Agrupamento de
Escolas de Santa Marta de Penaguião, para o ano letivo 2021/2022 bem como o encargo no
valor de 7.230,00€ (sete mil, duzentos e trinta euros) para uma melhoria da qualidade do
desenvolvimento das atividades escolares definidas no âmbito dos projetos educativos das
escolas;
 Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Sporting Clube da Cumieira uma comparticipação
financeira no valor de 17.000,00€ (dezassete mil euros) para a época desportiva 2021/2022;
 Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Real Clube de Penaguião uma comparticipação
financeira no valor total de 12.500,00€ (doze mil e quinhentos euros) 2021/2022;
 Aprovado, por unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja de Louredo uma comparticipação
financeira no valor de 11.000,00€ (onze mil euros) para reparação de todo o telhado da Igreja
Paroquial de Louredo;
 Aprovado, por unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja de Sever uma comparticipação
financeira no valor de 4.500,00€ para obras de conservação e de restauro da capela de São
Martinho de Paredes Arcã;
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 Aprovado, por unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja de Fontes uma comparticipação
financeira no valor de 3.760,00€ (três mil e setecentos e sessenta euros) para o arranjo da
capela da Nossa Senhora do Viso em Fontes;

B – PRINCIPAIS SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Execução de trabalhos para preparação do percurso da rampa Santa Marta
 Pintura nas Piscinas Exteriores
 Colocação de espelhos e ecopontos em vários locais do concelho de Santa Marta de
Penaguião
 Reparações na antiga escola (Banduge) – Freguesia de Sever
 Reposição de calçada em Soutelo – Freguesia de Fontes
 Reposição de calçada no Largo do Cemitério – Freguesia de Alvações do Corgo
 Realização de pintura na Habitação Social – Santa Marta de Penaguião
 Reparação de passeio junto às Piscinas Municipais – Santa Marta de Penaguião
 Pavimentações no lugar do Fontedeiro – São João Lobrigos – União de Freguesias de Lobrigos
(São Miguel e São João Batista) e Sanhoane
 Pintura no estádio municipal e nos balneários – Santa Marta de Penaguião
 Pavimentação e colocação de betuminoso no Urval - Freguesia de Sever
 Colocação de pilaretes de resguardo na Alameda 13 janeiro – Santa Marta de Penaguião
 Abertura de caixa e pavimentações em cubos de granito – Freguesia de Alvações do Corgo
 Limpeza de aquedutos no lugar de Mafômedes – Freguesia de Sever
 Limpeza de aquedutos – União de Freguesias de Louredo e Fornelos
 Abertura de caixa e pavimentação em cubos de granito no lugar de Paredes D´Arcã –
Freguesia de Sever
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C – OBRAS MUNICIPAIS
Obras adjudicadas:
Obras adjudicadas

Total

Requalificação do Parque de Lazer e Estacionamento em Concieiro

218.484,66€

Construção e Reconstrução de muros de suporte de alguns troços de
77.350,73€

Plataformas viárias Concelhias e trabalhos complementares

Obras em Execução:
Obras em Execução

Total

Espaço Origem D´Ouro

1 396.326,00€

Espaço Douro-Vivo

198 222,27€

Requalificação das Piscinas Municipais de Santa Marta de Penaguião

439 781,49€

Pavimentação de Arruamentos em Vários Locais do Concelho

677.486,95€

Repavimentação de Vários Caminhos Municipais;

87.543,53€

TOTAL: 3.095.195,63€

D – SITUAÇÃO FINANCEIRA
CALENDÁRI O DA FACTURAÇÃO A LI QUI DAR P OR FORNECEDOR
Município de Santa Marta de Penaguião

Fornecedor
Código

Designação

Anterior

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Total

49

Associação Cultural Recreativa e Desportiva da Cumieira.

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

2 000,00 €

-

€

-

€

-

€

2 000,00 €

4424

Casal Dos Capelinhos - Quinta Nova Turismo Lda.

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

140,00 €

-

€

-

€

140,00 €

1447

Dodouro Press/net Lda Notícias do Douro

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

369,00 €

-

€

369,00 €

844

Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Cumieira

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

17 500,00 €

-

€

17 500,00 €

1327

Federaçao Dos Bombeiros do Distrito de Vila Real

-

€

-

€

250,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

250,00 €

-

€

-

€

250,00 €

-

€

-

€

-

€

2 000,00 €

17 869,00 €

-

€

20 259,00 €

140,00 €

-

Aguarda Dec. Finanças e RCBE
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DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL

Data:

Recebimentos

Pagamentos

Saldo do dia anterior:
Execução orçamental
Operações de tesouraria

Receitas Orçamentais

336 067,60 € Despesas Orçamentais
237 883,78 €
98 183,82 €

5 634 424,06 €

Correntes

3 693 278,70 €

Capital

1 941 145,36 €

6 525 184,17 € Operações de tesouraria

Correntes

Saldo para o dia seguinte:

Capital

Execução orçamental

Operações de tesouraria
Total

15.09.2021

66 700,80 € Operações de tesouraria
6 927 952,57 €

Total

1 293 528,51
1 128 643,89 €
164 884,62 €
6 927 952,57
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