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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

 

Sessão Ordinária de 25 de fevereiro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – REUNIÕES DO EXECUTIVO 
   

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

seguintes: 

 Aprovado, por unanimidade, a prorrogação do prazo do procedimento da elaboração da 2.ª 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Santa Marta de Penaguião – Ratificação de Despacho; 

 Aprovado, por unanimidade, o projeto de regulamento das normas de acesso e funcionamento 

do albergue Espirito Santo D´Ouro; 

 Aprovado, por unanimidade, a alteração ao Regimento da Câmara Municipal de Santa Marta de 

Penaguião e a calendarização das reuniões ordinárias; 

 Aprovado, por unanimidade, a isenção das taxas devidas pela totalidade da ocupação da via 

pública até ao final do mês de junho de 2022; 

 Tomar conhecimento relatório de avaliação do cumprimento do estatuto do direito de oposição 

– 2021; 

 Aprovado, por unanimidade, designar o senhor vereador Fernando José Mourão Gonçalves 

para representar o município na Comissão Sub-Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

no Douro -  CIMDouro; 

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

urbanísticas – Artigo 5º.º RMUE – Cálculo do valor In para cada Freguesia/Lugar; 

 

Freguesia/lugares In 

Alvações do Corgo  0,02 

Cumieira 0,02 

Fontes 0,03 

Fornelos 0,02 

Louredo 0,02 

Medrões 0,02 

Sanhoane 0,02 

São João de Lobrigos 0,26 

São Miguel de Lobrigos 0,47 

Sever 0,10 

 
         Período de Informação –21 de dezembro de 2021 
                                                                    a                                                                                                                                                                                                                                              
                                                 18 de fevereiro de 2022 
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 Aprovado, por unanimidade, atribuir à Associação da Banda Musical da Cumieira 

uma comparticipação financeira no valor anual de 9.600,00€ (nove mil e 

seiscentos euros) bem como a minuta do protocolo de colaboração. 

 Aprovado, por unanimidade, fixar em 70 (setenta) o número de bolsas de estudo, a atribuir aos 

alunos que frequentam o ensino superior, no valor de 500,00€ (quinhentos euros), cada, para o 

ano letivo de 2021/2022; 

 Aprovado, por unanimidade, fixar o número de bolsas de estudo, para o ano letivo 2021/2022, 

em 12 (doze) para os bombeiros, e, em 2 (duas) para os alunos descendentes em 1.º grau dos 

bombeiros, que frequentam o ensino superior, no valor de 500,00€ (quinhentos euros), cada – 

Concessão de Apoios Sociais aos Bombeiros Voluntários; 

 Aprovado, por maioria, com o voto contra dos senhores vereadores do PPD/PSD.CDS-PP, 

Daniel Teles e Hugo Sequeira, ratificar o procedimento pré-contratual de concurso público, sem 

publicação de anúncio no jornal oficial da União Europeia, da empreitada “Espaço Douro do 

Frei João de Mansilha – Ligação História – Ratificação de despacho; 

 Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Grupo de Cantares de Fornelos uma comparticipação 

financeira, no valor de 1.660,50€ (mil seiscentos e sessenta euros e cinquenta cêntimos) para 

aquisição de 150 pendrives USB com o design do Frei João de Mansilha; 

 Aprovado, por unanimidade, os documentos previsionais da despesa, do Plano Plurianual de 

Investimento e Plano de Atividades mais relevantes para 2022 – 1.ª Revisão; 

 Aprovado, por unanimidade, o procedimento pré-contratual de concurso público do Parque do 

Espirito Santo – Valorização Turística e Ambiental, do relatório final e revogação da decisão de 

intenção de contratar – Ratificação do despacho; 

 Aprovado, por unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja de Louredo uma comparticipação 

financeira no valor de 13.000,00€ (treze mil euros) para as obras de restauro de dois altares do 

arco do cruzeiro (Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora de Lurdes) e revogar a seu 

pedido a deliberação tomada na reunião realizada no dia 17 de setembro de 2021; 

 Aprovado, por unanimidade, atribuir à Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real uma 

comparticipação financeira anual no valor de 7.200,00€ (sete mil e duzentos euros) para a 

realização do transporte diário de três pessoas que residem no concelho de Santa Marta de 

Penaguião; 

 Aprovado, por unanimidade, atribuir à Fundação Carneiro Mesquita uma comparticipação 

financeira no valor de 30.000,00€ (trinta mil euros). 
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B – PRINCIPAIS SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA 

 Reparação de vedação no polivalente da escola da Cumieira 

 Reparação na escola primária de Santa Marta – Levantamento de tampa das águas 

 Reparação do teto da escola primária de Santa Marta 

 Reparação dos ecopontos na escola primária na freguesia da Cumieira 

 Colocação de lancis na sede da vila de Santa Marta de Penaguião 

 Colocação de lombas na rua da igreja na freguesia da Cumieira 

 Colocação de lombas na zona oficinal 

 Reparação de telhado no bairro do cruzeiro 

 Montagem e colocação de marcos de património em Santa Marta de Penaguião 

 Colocação de sinalização na União de Freguesias de Louredo e Fornelos 

 Reparação de passeio na rua de Larcay 

 Colocação de betuminoso na freguesia de Sever 

 Colocação de betuminoso na zona de São Miguel de Lobrigos e na sede da vila de Santa 

Marta de Penaguião; 

 Colocação de betuminoso em Concieiro, freguesia de Sever 

 Colocação de betuminoso em Carvalhais 

 Reparação de passeio na escola primária de Santa Marta 

 Reparação de passeios na sede da vila de Santa Marta de Penaguião 

 Reparação de calçada no fórum de atividades 

 

C – OBRAS MUNICIPAIS  

Obras Adjudicadas: 

 Construção da Casa Mortuária de Paradela do Monte - 163.411,69€ 

 Espaço Douro do Frei João de Mansilha - Ligação de História - 637.765,51€ 

  

Obras em Execução: 

 Espaço Origem D`Ouro -1.396.326,00€  

 Requalificação do Parque de Lazer e Estacionamento em Concieiro – Sever - 218.484,66€  

 Construção e Reconstrução de muros de suporte de alguns troços de plataformas viárias 

Concelhias e trabalhos complementares - 77.350,73€ 

TOTAL 

2 493 338,59 Euros 
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D – SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

              

Código Designação Anterior Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho TOTAL

4473 Fabripixel, Unip. Ldª 0,00 0,00 23,27 23,27 €             

4458 Irmaos Novos Supermercados Lda. 360,00 0,00 0,00 360,00 €           

4535 Maria Enide Gouveia da Silva Menezes Seixas 122,46 0,00 0,00 122,46 €           

482,46 €      -  €            23,27 €         -  €           -  €             -  €               -  €              -  €             505,73 €           

Agurada Declaração Situação Tributária e/ou RCBE

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 2021 e 2022 calculado por data de processamento da factura

 
 

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO
CÂMARA MUNICIPAL

Data: 2022.02.18

Saldo do dia anterior: 1 139 257,78 € Despesas Orçamentais 701 493,45 €    

Execução orçamental 997 271,84 €    Correntes 591 652,70 €    

Operações de tesouraria 141 985,94 €    Capital 109 840,75 €    

Receitas Orçamentais 1 078 296,14 € Operações de tesouraria

Correntes 878 325,00 €    Saldo para o dia seguinte: 1 517 041,02 € 

Capital 199 971,14 €    Execução orçamental 1 374 074,53 € 

Operações de tesouraria 980,55 €           Operações de tesouraria 142 966,49 €    

2 218 534,47 € 2 218 534,47 € 

Recebimentos Pagamentos

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL

Total Total
 

 
 


