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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

 

Sessão Ordinária de 26 de fevereiro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – REUNIÕES DO EXECUTIVO 

 
   

Efetuaram-se neste período 8 reuniões. Como deliberações mais importantes referimos as seguintes: 

 

 Tomar conhecimento, o acordo de transferência de competências de gestão de património imobiliário 

público – Casa do Cantoneiro; 

 Aprovado, por unanimidade, adquirir uma parcela de terreno à senhora Sónia Maria de Sousa Lucas 

Ferreira, pelo valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) no lugar de Vila Maior em São João de 

Lobrigos; 

 Aprovado, por unanimidade, a atualização da tabela de taxas do Município; 

 Aprovado, por unanimidade, adquirir aos senhores Pedro Afonso Rocha Borges e Afonso Alberto Rocha 

Borges, o prédio rústico inscrito na respetiva matriz predial da União de Freguesias de Lobrigos (São 

Miguel e São João Batista) e Sanhoane, sob o artigo n.º 151 – B, pelo valor de 80.000,00 € (oitenta mil 

euros); 

 Aprovado, por unanimidade, a abertura do procedimento da elaboração da 2.ª revisão do Plano Diretor 

Municipal de Santa Marta de Penaguião; 

 Aprovado, por unanimidade, proceder à transferência para o Agrupamento de Escolas de Santa Marta de 

Penaguião no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) referente ao programa aLeR+2027; 

 Aprovado, por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 1.400,00 € (mil e quatrocentos euros) para 

atribuição do apoio à medicação de 14 novos beneficiários no âmbito do programa Abem; 

 Aprovado, por unanimidade, o relatório final do júri do concurso da obra reconversão do antigo edifício 

dos paços do concelho e biblioteca/escola de artes de Santa Marta de Penaguião, a não adjudicação, 

extinguindo-se o procedimento, bem como a revogação da intenção de contratar; 

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

Teles, autorizar o início do procedimento do concurso público da obra de “pavimentação de arruamentos 

em vários locais do concelho”; 

 
         Período de Informação – 2 de dezembro de 2020 
                                                                    a                                                                                                                                                                                                                                              
                                                 22 de fevereiro de 2021 
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 Aprovado, por unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja de Fornelos uma comparticipação financeira no 

valor de 15.000,00 € (quinze mil euros) para comparticipar o arranjo da capela de São Gonçalo de 

Amarante; 

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

financeira no valor de 12.955,00 € (doze mil, novecentos e cinquenta e cinco euros) para comparticipar o 

arranjo da capela de São Lourenço de Vila Maior; 

 Aprovado, por unanimidade, o voto de pesar pelo falecimento do fadista Carlos do Carmo; 

 Aprovado, por unanimidade, o voto de pesar pelo falecimento de Paula Regina Pereira Coelho Madureira 

Costa, da colaboradora do Município de Santa Marta de Penaguião; 

 Aprovado, por unanimidade, como medida excecional de apoio às empresas, no âmbito do combate às 

consequências económicas e sociais resultantes da pandemia da doença COVID-19, a isenção total das 

taxas devidas pela totalidade da ocupação da via pública com esplanadas; 

 Aprovado, por unanimidade, renovar a comissão de serviço do coordenador municipal de proteção civil, 

pelo período de 3 anos, com efeitos a 3 de fevereiro de 2021, bem como fixar a remuneração ilíquida em 

2.000,00 € (dois mil euros) 

 Aprovado, por unanimidade, adquirir dois prédios urbanos, aos senhores José Esteves Ribeiro e Maria 

Antonieta Esteves Escaleira, casados, e Manuel Fortunato Esteves Ribeiro e Maria Fortunato Esteves 

Ribeiro, casados, pelo valor de 12.000,00 € (doze mil euros) para a construção da casa Mortuária de 

Paradela do Monte na União de Freguesias de Louredo e Fornelos; 

 Aprovado, por unanimidade, as taxas pela realização, reforço e manutenção de infraestruturas 

urbanísticas, art.º 50.º RMUE – Cálculo do valor do In para cada freguesia/lugar (tabela I) 

Tabela I 

Freguesia/lugares In 

Alvações do Corgo 0,03 

Cumieira 0,02 

Fontes 0,02 

Fornelos 0,02 

Louredo 0,02 

Medrões 0,02 

Sanhoane 0,02 

São João de Lobrigos 0,05 

São Miguel de Lobrigos 0,73 

Sever 0,05 

 

 Aprovado, por unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial da Cumieira uma comparticipação 

financeira no valor de 11.000,00 € (onze mil euros) para comparticipar o arranjo da capela da Nossa 

Senhora da Esperança; 

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

financeira no valor de 780,00 € (setecentos e oitenta euros) para repovoamento de trutas no rio Aguilhão; 
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 Aprovado, por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 1.000,00 € (mil euros) para atribuição do 

apoio à medicação de 10 novos beneficiários no âmbito do programa Abem; 

 Aprovado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara para aquisição de 

equipamento de proteção individual e outros – COVID – 19 

Resumo Importância

Valor Mapa A 2 667,20 €

Valor Mapa B 135 669,06 €

Total 138 336,26 €  

 Aprovado, por maioria, com o voto contra do senhor Vereador do PPD/PSD, Arq.º Daniel Joaquim 

Andrade Teles, a atribuição dos subsídios anuais respeitante ao ano 2021 

Agrupamento 687 do Corpo Nacional de Escutas de Fontes……………………….……. 950,00€                                                         

Associação de Caça e Pesca de Penaguião……………………………………………..…………1.150,00€ 

             Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Cumieira…………………………….................. 950,00€ 

             ACRE – Associação Cultural e Religiosa do Encontro…………………………………… ……….350,00€ 

             Associação Desportiva e Cultural de Paradela do Monte……………………………….................. 650,00€ 

             Associação Banda Musical da Cumieira…………………………………………………………. 3.900,00€ 

             Associação Padre Joaquim…………………………………………………………………………. 500,00€ 

             Associação Penaguião em Movimento…………………………………………………………….. 600,00€ 

             Centro Cultural e Desportivo de São João de Lobrigos………………...……………................... 2.550,00€ 

             Centro Cultural e Desportivo de Fontes…………………………………………………………… 600,00€  

             Centro Cultural e Desportivo de Fiolhais………………………………………………...………... 500,00€ 

             Grupo de Cantares “Socalcos do Corgo” ……………………………………………….…………. 950,00€  

             Grupo Cultural e Desportivo de Sever……………………………………………...……………… 950,00€   

             Grupo de Xantares Tradicionais de Fornelos………………………………………………………. 950,00€   

             Grupo Regional Terras de Penaguião…………………………………………................................ 950,00€ 

             Grupo Cultural e Recreativo Golfinhos da Paz……………………………………….…................. 950,00€ 

             Grupo de Jovens Raios de Sol……………………………………………………………………... 950,00€ 

             Grupo Cultural “Os Medroenses” ……………………………………………………………….. 2.550,00€ 

             Grupo de Bombos de Santa Marta de Penaguião………………………………………………….. 650,00€ 

             Grupo Etnográfico de Soutelo……………………………………………………………………... 600,00€ 

             Rancho Folclórico “Os Romeiros de S. Miguel” …………...…………...………………………. 2.550,00€ 

             Tuna de Carvalhais…………………………………………………………………………............ 900,00€ 

        Tuna de Soutelo……………………………………………………………………………………. 900,00€ 

 Aprovado, por unanimidade, o mapa dos fluxos da caixa e os documentos previsionais da receita e 

despesa e plano de atividades mais relevantes 2021 – Revisão; 

 Aprovado, por unanimidade, a suspensão até 31 de maio de 2021 da apresentação da documentação para 

reavaliação dos processos sociais; 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

Informação à Assembleia Municipal – Fevereiro de 2021                                                                                                                                                             Pág. 4                                  

 Aprovado, por unanimidade, aceitar o pedido de denúncia do contrato de comodato em questão 

apresentado pela Tuna de Carvalhais; 

 Aprovado, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em reunião de Câmara Municipal de 6 de 

março de 2018 do apoio que estava previsto para a Tuna de Carvalhais proceder a obras de melhoramento 

na antiga escola primária de Carvalhais; 

 Aprovado, por unanimidade, a proposta de programa extraordinário de apoio e incentivo ao comércio 

local do concelho de Santa Marta de Penaguião; 

 Não aprovada, por unanimidade, a presente proposta de acordo de gestão e promoção da Ecovia 

Internacional do Tâmega e do Corgo, em virtude de acarretar um aumento substancial dos encargos para o 

município de Santa Marta de Penaguião em cerca de 100.000,00 euros (cem mil euros). 

 

B – PRINCIPAIS SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 Pavimentação em cubo em diversos locais do concelho  

 Reparação e colocação de sinalização rodoviária no concelho 

 Demolição de tanque da Alameda 13 de janeiro 

 Colocar espelhos de sinalização rodoviária 

 Pavimentação em betuminoso em diversos lugares do concelho 

 Reparações na escola primária de Fontes 

 Colocação de rede de vedação no campo de treinos do Estádio Municipal de Santa Marta de Penaguião 

 Desmontar o piponheiro 

 Reparações em casas de banho da habitação social de Paredes D´Arcã 

 Reparações no centro escolar de Santa Marta de Penaguião 

 Construção e colocação de grelhas para aquedutos no concelho 

 Limpeza de aquedutos e valetas 

 Reparações numa fração do bairro Nossa Senhora da Guia 

 Reparações no auditório municipal e fórum de atividades 

 Colocação de cinzeiros e papeleiras na Vila de Santa Marta de Penaguião 

 Reparação do telhado da escola primária da Cumieira 

 Colocação de ecopontos na vila de Santa Marta de Penaguião 

 Pavimentação de passeios na vila de Santa Marta de Penaguião 

 Reparações das lojas do Bairro Carlos Garcia 
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C – OBRAS MUNICIPAIS  

 
Obras em Concurso Total 

Pavimentação de arruamentos em vários locais do concelho  777.707,98€ 

Requalificação e valorização da casa do cantoneiros 149.100,00€ 

 

  

  
Obras adjudicadas Total 

Espaço Origem D´Ouro 1.396.326,00€ 

 

 
Obras em Execução Total 

Construção e Reconstrução de Muros 90.553,73€ 

Espaço Douro-Vivo 198.222,27€ 

Requalificação das Piscinas Municipais de Santa Marta de 

Penaguião 

439.781,49€ 

Parque de Caravanismo de Santa Marta de Penaguião 170.700,00€ 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 

3 222391,47 euros 
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D – SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
 

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL Data: 22.02.2021 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo do dia anterior:        336 067,60 €  
Despesas 
Orçamentais 

       863 799,80 €  

Execução orçamental      237 883,78 €    Correntes      628 838,36 €    

Operações de tesouraria        98 183,82 €    Capital      234 961,44 €    

      
 

    

Receitas Orçamentais     1 114 852,09 €  
Operações de 
tesouraria 

           2 312,49 €  

Correntes      956 908,09 €    
Saldo para o dia 
seguinte: 

       588 093,95 €  

Capital      157 944,00 €    
Execução 
orçamental 

     488 936,07 €    

Operações de tesouraria            3 286,55 €  
Operações de 
tesouraria 

       99 157,88 €    

Total   1 454 206,24 €  Total   1 454 206,24 €  

 

 

        

Data: 22.02.2021

Código Designação Anterior Janeiro Fevereiro Total

-  €        -  €        -  €           -  €                   

-  €            -  €                -  €                          

Fornecedor

C A L E N D Á R I O   D A   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

Reportado ao ano de 2020 e 2021 calculado por data de processamento da factura

 


