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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

Sessão Ordinária de 27 de novembro de 2015  
 

 

 

 

 

 

 

A – REUNIÕES DO EXECUTIVO 
 
   
 Efetuaram-se neste período 5 reuniões. Como deliberações mais importantes referimos as 

seguintes: 

 

� Autorizado, por unanimidade, o pedido de suspensão de mandato do Senhor Vereador Aníbal 

Pinto Prior por um período de 300 dias sendo substituído pela Senhora Maria Arlete Canário 

Taveira da Costa Gouveia. 

� Aprovado, por unanimidade, fixar em 50 (cinquenta) o número de bolsas de estudo, no valor de 

500,00€ (quinhentos euros), cada, para o ano letivo 2015/2016. 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 3.500,00€ (três 

mil e quinhentos euros) à Fábrica da Igreja de Sever para comparticipar as despesas inerentes 

com as intervenções na Capela de Banduge. 

� Aprovado, por unanimidade, o Projeto de Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação 

de Santa Marta de Penaguião e submeter a consulta pública. 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 1.500,00€ (mil e 

quinhentos euros) à Associação Caça e Pesca de Penaguião para a realização de uma 

montaria. 

� Aprovado, por unanimidade, a alteração ao Mapa de Pessoal 2016, de acordo com a proposta 

apresentada, e submeter à Assembleia Municipal. 

� Aprovado, por maioria, com a abstenção das Senhoras Vereadoras do PPD/PSD, Sandra Maria 

Morais Guedes Gonçalves e Maria Arlete Canário Taveira da Costa Gouveia, os documentos 

previsionais (Grandes Opções do Plano e Orçamento) para 2016 e o mapa de pessoal para 

2016. Solicitar à Assembleia Municipal que autorize a Câmara Municipal a atualizar as verbas a 

transferir para as Freguesias no âmbito dos acordos de execução de “Delegação de 

Competências” celebrados, o pedido de autorização prévia genérica favorável à assunção de 
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compromissos plurianuais, bem como que as deliberações referidas nos números anteriores 

sejam submetidas, sob a forma de proposta, à apreciação, discussão e votação da Assembleia 

Municipal. 

� Aprovado, por unanimidade, os montantes a transferir para cada Freguesia, a minuta dos 

contratos a celebrar entre este Município e as respetivas Freguesias no âmbito dos contratos 

interadministrativos e submeter a proposta à apreciação da Assembleia Municipal 

� Aprovado, por maioria, a contratação da prestação de serviços de seguros, nos termos da 

informação dos Serviços, com os votos contra das Senhoras Vereadoras do PPD/PSD, Sandra 

Maria Morais Guedes Gonçalves e Maria Arlete Canário Taveira da Costa Gouveia. 

� Aprovado, por unanimidade, a celebração do Protocolo de Cooperação com o Agrupamento de 

Escolas de Santa Marta de Penaguião para o ano letivo 2015/2016 e respetiva minuta, bem 

como a transferência no valor de 6.605,00€ (seis mil, seiscentos e cinco euros). Aprovado 

atribuir 100€ (cem euros) a cada aluno que atingiu o mérito do quadro de honra e excelência, 

no ano de 2014/2015, no valor global de 2.600,00€ (dois mil e seiscentos euros). 

� Aprovado, por unanimidade, autorizar o recrutamento na modalidade de contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado de cinco trabalhadores para ocupação dos 

correspondentes postos de trabalho, na carreira e categoria de assistente operacional 

(cantoneiro de limpeza/vias municipais), com recurso à reserva de recrutamento interna; 

Autorizar o recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo a tempo parcial, de dois trabalhadores para ocupação dos correspondentes 

postos de trabalho, na carreira e categoria de assistente operacional (auxiliar de ação 

educativa), com recurso à reserva de recrutamento; Submeter à apreciação da Assembleia 

Municipal, no sentido de autorizar o referido recrutamento. 

� Aprovado, por unanimidade, fixar a taxa de participação no IRS a que tem direito, a incidir 

sobre os rendimentos de 2016 dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na área deste 

Município em 2% e submeter à Assembleia Municipal. 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 23.750,00€ 

(vinte e três mil setecentos e cinquenta euros) à Junta de Freguesia da Cumieira. 

� Aprovado, por unanimidade, a atualização do Regulamento e Tabela de Taxas a vigorar no ano 

de 2016. 

� Aprovado, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável relativamente à celebração do 

contrato de prestação de serviços referente à elaboração do projeto do Espaço Douro Vivo. 
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� Aprovado, por unanimidade, autorizar a realização da despesa até ao montante de 800,00€ 

(oitocentos euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de Alvações do Corgo para a realização da 

Festa da Nossa Senhora da Conceição na Azinheira. 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos 

euros), ao Centro Cultural e Desportivo de Alvações do Corgo. 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 9.790,00€ 

(nove mil setecentos e noventa euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor à Fábrica da 

Igreja Paroquial de São Miguel de Lobrigos para a realização de obras de restauro na Capela 

da Santa Marta. 

� Aprovado, por unanimidade, autorizar a realização das despesas até ao montante de 

12.500,00€ (doze mil e quinhentos euros) para a realização do Almoço de Natal Sénior da 

autarquia. 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir os montantes aos agregados familiares desfavorecidos no 

âmbito do programa de recuperação da habitação degradada. 

 

B – PRINCIPAIS SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

� Manutenção de Etar’s, Elevatórias  

� Arranjo das zonas envolventes aos mupis 

� Substituição de contadores avariados 

� Manutenção de captações água 

� Manutenção dos jardins da vila 

� Melhoramento do Jardim junto ao Pelourinho 

� Limpeza das ruas da vila 

� Despejo de fossas 

� Manutenção do estádio municipal 

� Manutenção das caixas de Saneamento 

� Manutenção e reparação de avarias nas condutas de água 

� Limpeza nas estradas no Concelho 

� Início da recuperação da sinalética da EN 2 

� Pintura dos muros do cemitério municipal 

� Instalação de jardim no cemitério municipal 

� Montagem de fontanários no cemitério municipal 
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� Arranjo da zona envolvente da Capela da Sra. do Monte – Medrões 

� Melhoramento do jardim junto aos bairros sociais 

� Início da aplicação de herbicidas 

� Substituição de caixotes do lixo 

� Montagem do presépio junto ao edifício dos Paços do Concelho 

 

C – OBRAS MUNICIPAIS EM EXECUÇÃO  

� Pavimentação de arruamentos em vários locais do Concelho; 

� Melhoramentos de frações habitacionais - Bairro de Santa Marta 

� Rede de Drenagem de águas pluviais em vários locais do concelho; 

 

D – SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
 

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA  Data: 23/11/2015 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo do dia anterior:   629 543,26 Despesas Orçamentais (*)   8 461 351,59 

Execução orçamental 603 477,80   Correntes 4 372 084,86   

Operações de tesouraria 26 065,46   Capital 4 089 266,73   

      (*) Compromissos 10 028 687,57   

Receitas Orçamentais   8 552 835,79 Operações de tesouraria   499 351,17 

Correntes 5 419 762,12   Saldo para o dia seguinte:   698 373,79 

Capital 3 133 073,67   Execução orçamental 694 962,00   

Operações de tesouraria   476 697,50 Operações de tesouraria 3 411,79   

Total 9 659 076,55 Total 9 659 076,55 

 
 

FACTURAÇÃO A PAGAR POR FORNECEDOR 

FORNECEDOR 
Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 

CÓDIGO NOME 
3031 Águas do Norte S.A.     5 311,99   5 311,99 
124 Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A.     10 630,46   10 630,46 

TOTAL 0 0 15 942,45 0 15 942,45 
 


