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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

 

Sessão Ordinária de 24 de junho de 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

A – REUNIÕES DO EXECUTIVO 

 
   

Efetuaram-se neste período 4 reuniões. Como deliberações mais importantes referimos as 

seguintes: 

 

 Foi tomado conhecimento da situação económica, financeira e orçamental – 1.º e 2.º 

semestre/2021 pela informação do Revisor Oficial de Contas. 

 Foi aprovado, por unanimidade, a constituição da Comissão Municipal de Gestão Integrada de 

Fogos Rurais. A Comissão constituída anteriormente ficará sem efeito, após a tomada de 

posse dos órgãos deliberativos da presente constituição. 

 Foi aprovado, por unanimidade, a 2.ª alteração ao Plano de Pormenor da Zona Oficinal de 

Santa Marta de Penaguião. 

 Foi aprovada, a minuta do protocolo de cooperação entre o Município e a ONEVETGROUP – 

Clínica Veterinária da Régua, para a esterilização e castração para animais errantes. 

 Foi aprovado, por unanimidade, o pagamento de 2.150,00€ (dois mil cento e cinquenta euros) à 

Universidade do Porto (projeto Universidade Júnior), referente ao total de 10 inscrições de 

alunos do concelho, matriculados no 10.º e 11.º ano, no valor unitário de 215,00€ (duzentos e 

quinze euros). 

 Foi aprovado, por unanimidade, a atribuição dos seguintes subsídios às associações do 

concelho:  

- 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 …………………………………… 400,00€ 

 

 
         Período de Informação – 20 de maio de 2022  
                                                                    a                                                                                                                                                                                                                                              
                                                 21 de junho de 2022 
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- 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 Alvações do Corgo …….……………………………… 1.250,00€ 

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

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

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

- Grupo de Cantares 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 São Miguel” …...…………………………………... 2.550,00€ 

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

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

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

 

 Foi aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira, no valor de 250,00€ 

(duzentos e cinquenta euros) à Comissão de Festas em Honra de São João de Fornelos para a 

realização da festa em honra do Padroeiro. 

 Foi aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira, no valor de 1250,00 € 

(mil duzentos e cinquenta euros) à Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora da Guia 

para a realização da festa em honra da Padroeira. 
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 Foi aprovado, por unanimidade, a constituição do agrupamento de Municípios de Santa Marta 

de Penaguião, Amarante e Vila Real tendo como objeto a constituição do dossiê de inscrição 

das Tunas Rurais do Marão e do Alvão no in-PCI”;  

A posição de representante comum na condução da fase de formação do contrato será 

assumida pela Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, cabendo aos respetivos 

serviços assegurar a tramitação do procedimento; 

Autorizar a abertura de procedimento para a contratação da prestação de serviços na 

modalidade de consulta prévia; 

Autorizar o pagamento final, para a aquisição da prestação de serviços em causa, no valor total 

de 8.129,47€ (oito mil cento e vinte e nove euros e quarenta e sete cêntimos), acrescido do 

valor do IVA à taxa legal em vigor. 

 Foi aprovado, por unanimidade, que a “Concessão do Direito de Exploração do Bar das 

Piscinas Municipais” seja adjudicada ao concorrente, Sérgio Miguel Conde Sousa, pelo valor de 

1.500,00€ (mil e quinhentos euros). 

 Foi aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira, no valor de 697,24 € 

(seiscentos e noventa e sete euros e vinte e quatro cêntimos), correspondente ao mês de abril 

(2 a 30 de abril) ao Centro Social e Paroquial de Santa Eulália da Cumieira, para o apoio 

prestado aos cidadãos refugiados da Ucrânia que estiveram alojados no Albergue. 

 Foi aprovado, por unanimidade, a homologação do relatório final da Comissão de Análise e 

Listagem Nominativa das bolsas de estudo aos alunos que frequentam o Ensino Superior - Ano 

letivo 2021/2022, bem como a autorização do pagamento de 54 bolsas no valor total de 

27.000,00€ (vinte e sete mil euros). 

 Foi aprovado, por unanimidade, a homologação do relatório final da Concessão de Apoios 

Sociais aos Bombeiros Voluntários – Bolsas de estudo aos alunos que frequentam o Ensino 

Superior - Ano letivo 2021/2022, bem como a autorização do pagamento no valor total de 

4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros). 

 Foi aprovado, por unanimidade, autorizar o inicio do procedimento para apresentação de 

propostas para o regulamento do campo de férias. 

 Foi aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 750,00€ 

(setecentos e cinquenta euros) à Comissão de Festas em Honra de Santo António para a 

realização das festividades. 
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 Foi aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 1250,00€ 

(mil duzentos e cinquenta euros) à Comissão de Festas em Honra de Santa Bárbara para a 

realização da festa em honra da Padroeira. 

 Foi aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 250,00€ 

(duzentos e cinquenta euros) à Comissão de Festas em Honra da Nossa Senhora da Conceição 

da Veiga para a realização da festa em honra da Padroeira. 

 Foi aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 1250,00€ 

(mil duzentos e cinquenta euros) ao Grupo de Bombos Santa Marta para a realização do VIII 

Encontro de Grupos de Bombos. 

 Foi aprovado, por unanimidade, celebrar um contrato de publicidade no valor de 10.500,00€ 

(dez mil e quinhentos euros) com o Clube Automóvel da Régua para fazer face às despesas 

decorrentes na inscrição e participação na 7.ª Rampa Santa Marta. 

 Foi aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 2.000,00€ 

(dois mil euros) à Associação Clube de Veteranos do concelho de Santa Marta de Penaguião 

para a realização das atividades previstas ao longo da época desportiva. 

 Foi aprovado, por unanimidade, autorizar a despesa até 7000,00€ (sete mil euros) para a 

realização dos Masters de Natação Douro Vinhateiro e Campeonato Regional de Natação, 

sendo parte deste valor – 900,00€ (novecentos euros) transferidos para a ARNN – Associação 

Regional de Natação do Nordeste. 

 Foi aprovado, por unanimidade: 

a) Autorizar o início do procedimento para apresentação de propostas para o projeto de 

regulamento do Cartão Municipal do Idoso do Município de Santa Marta de Penaguião 

b) Fixar a data de 30 de junho para apresentação de contributos e sugestões para elaboração 

do projeto de regulamento 

 Foi aprovado, por unanimidade, a isenção de taxas de ocupação de espaço público com 

esplanadas, mobiliário urbano, equipamentos e suportes publicitários até 30 de dezembro de 

2022. 

 Foi aprovado, por maioria, com o voto de qualidade da Senhora Vice-Presidente da Câmara e 

com o voto contra dos Senhores Vereadores do PPD/PSD.CDS-PP Arquiteto Daniel Teles e Dr. 

Hugo Sequeira os documentos de Prestação de Contas Consolidadas e respetivo Relatório de 

Gestão – 2021. 
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 Foi aprovado, por unanimidade:  

a. A minuta do protocolo a ser celebrado entre os Municípios de Alijó, Mesão Frio, Murça, Peso 

da Régua, Sabrosa e Santa Marta de Penaguião, que consta em anexo, e que visa o 

estabelecimento de regras para constituição de um agrupamento de entidades adjudicantes 

para lançamento de procedimento aquisitivo e subsequente celebração de contrato(s) em 

ordem à aquisição de serviços de gestão de resíduos urbanos e limpeza urbana;  

b. A autorização para início e tipo de procedimento que correrá sob a forma de concurso 

público, com publicitação no Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia, em 

conformidade, designadamente, com o previsto no artigo 16.º n.º 1, alínea c), artigos 17.º, 18.º e 

20.º, n.º 1, alínea a), todos do Código dos Contratos Públicos (CCP).  

c. Designar o Município do Peso da Régua como representante do Agrupamento delegandolhe 

as competências necessárias para promover e praticar todos os atos e procedimentos 

necessários com vista ao lançamento do concurso, nos termos do previsto nas cláusulas 4ª e 8ª 

do Protocolo anteriormente referido;  

 Foi aprovado, por unanimidade, o procedimento pré-contratual de concurso público 

“Requalificação e Valorização da Casa do Cantoneiro da E.N.2” – Revogação da Intenção de 

Contratar – Ratificação do Despacho; 

 Foi aprovado, por unanimidade, a Requalificação e Valorização da Casa do Cantoneiro da 

E.N.2” – Procedimento Pré-contratual de Consulta Prévia Simplificada nos termos do artigo 2.º 

da Lei n.º30/2021, de 21 de maio – Ratificação de Despacho; 

 Foi aprovado, por unanimidade, o procedimento pré-contratual de concurso público “Alteração e 

Ampliação de um Edifício Destinado a Albergue, revogação da intenção de contratar – 

Ratificação de Despacho. 

 Foi aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 1.500,00 € 

(mil e quinhentos euros) ao Grupo Cultural “Os Medroenses” para participação no festival de 

folclore de Santa Rita na ilha da Madeira; 

 Foi aprovado, por unanimidade, fixar em 15 euros o preço por cada inscrição no evento da 

Caminhada Noturna Marão D´Ouro – 2022 – Ratificação de Despacho. 

 Foi aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 3.420,00€ 

(três mil e quatrocentos e vinte euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Fontes para fazer face às despesas com a formação de dezoito bombeiros no “Curso de 

Tripulantes de Ambulância de Transporte (TAT). 
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 Foi aprovado, por maioria, com o voto de qualidade da Senhora Vice-Presidente da Câmara em 

regime de substituição por despacho do Sr. Presidente em 11 de outubro de 2021 e com o voto 

contra dos Senhores Vereadores do PPD/PSD.CDS-PP, Daniel Teles e Hugo Sequeira o inicio 

do procedimento do concurso público da obra “Parque do Espírito Santo – Valorização Turística 

e Ambiental. 

B – PRINCIPAIS SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 Reparação em betuminoso da pavimentação em Fontes, Alvações do Corgo, Sanhoane, Santa 

Comba, Paredes D`Arcã, Concieiro e Crestelo 

 Monitorizarão de valetas e agulheiros nas estradas do concelho 

 Distribuição de caixotes de lixo pelo concelho 

 Limpeza de monstros 

 Aplicação de herbicida em Medrões – Sanhoane - Encambalados – Alvações do Corgo – São 

João de Lobrigos - Vila Maior - Fiolhais  

 Limpeza da estrada de Santa Marta de Penaguião ao Urval 

 Troca de extintores na E.B 2,3 de Santa Marta de Penaguião 

 Reparação de fechaduras no Pavilhão Gimnodesportivo 

 Reparação de janelas na escola primária de Santa Marta de Penaguião 

 Reparação de grelhas de águas pluviais  

 Remoção dos pendões da Quaresma - Páscoa 

 Limpeza de muros e pintura de marcos na E.N.2 

 Reparação de balizas na E.B. 2,3 de Santa Marta de Penaguião 

 Abertura de caixa e reposição de calçada junto ao parque infantil de Alvações do Corgo 

 Limpeza de valetas em Paradela do Monte 

 Limpeza de bermas na zona oficinal, na estrada Fontes - Santa Marta de Penaguião, estrada 

de Alvações do Corgo e Fornelos 

 Limpeza dos caminhos de São Tiago - Sarnadelo – Banduge 

 Execução de trabalhos de preparação da Rampa Santa Marta 

 Preparação da base para estação meteorológica de Justes - Fontes 

 Colocação de vários sinais de trânsito no concelho 

 Várias pavimentações no concelho 
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C – OBRAS MUNICIPAIS  

    Obras em Concurso:  

Requalificação do minicampo de Jogos - Santa Comba 
 

20.397,00 € 

Fornecimento do sistema de bombagem e outros componentes para 
a Piscina Coberta Municipal - Santa Marta Penaguião 
 

9.102,69 € 

Alteração e ampliação de um edifício destinado a albergue 
 

226.558,42 € 

Requalificação e Valorização da Casa do Cantoneiro da E.N.2 221.474,14 € 
 

  

Obras Adjudicadas: 

Obras de Urbanização, por Caducidade de Licença de Loteamento 

1/2000 de 10 de fevereiro 

43.955,61 € 

Pavimentação em Calçada de Diversos Arruamentos 37.010,30 € 

     

 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 € 

Construção da Casa Mortuária de Paradela do Monte 

 

163.411,69 € 

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

  

 
 
 

 

TOTAL: 2.493.338,59 € 
 

TOTAL: 477.532,25 € 
 

TOTAL: 80.965,91 € 
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D – SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

Código Designação Anterior Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho TOTAL

4596 Arvp - Associaçao Das Rotas Dos Vinhos de Portugal -  €                  -  €       -  €             -  €              307,50 €            -  €                   -  €                  307,50 €            

342 Bartolomeu Gonçalves e Filhos Lda -  €                  -  €       -  €             -  €              -  €                  -  €                   22 578,00 €     22 578,00 €      

4272 Global Noticias - Media Group, S.a -  €                  -  €       -  €             -  €              -  €                  -  €                   49,90 €             49,90 €              

2715 Gold Mountains Company, Lda. -  €                  -  €       -  €             -  €              -  €                  -  €                   18,99 €             18,99 €              

4628 Impresa Publishing, S.a -  €                  -  €       -  €             -  €              -  €                  -  €                   78,00 €             78,00 €              

1465 Publico Comunicação Social Sa -  €                  -  €       -  €             -  €              -  €                  -  €                   68,00 €             68,00 €              

-  €                    -  €         -  €               -  €                307,50 €               -  €                     22 792,89 €         23 100,39 €          

Aguarda Dec. Finanças, Seg. Social e RCBE

Em Conferência

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

 

 
 

Data: 17/06/2022

Saldo do dia anterior: 1 139 257,78 Despesas Orçamentais 3 102 041,01

Execução orçamental 997 271,84 Correntes 2 311 590,24

Operações de tesouraria 141 985,94 Capital 790 450,77

Receitas Orçamentais 3 633 945,59 Operações de tesouraria

Correntes 3 032 690,37 Saldo para o dia seguinte: 1 684 623,77

Capital 601 255,22 Execução orçamental 1 529 176,42

Operações de tesouraria 13 461,41 Operações de tesouraria 155 447,35

4 786 664,78 4 786 664,78

Recebimentos Pagamentos

Demonstração de Desempenho Orçamental

Total Total
 

 
 
 
 
 
 
  


