
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Informação à Assembleia Municipal – setembro 2016                                                                                                                                                                Pág. 1                                 

  

 

               INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

Sessão Ordinária de 30 de setembro 2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

A – REUNIÕES DO EXECUTIVO 
   
 
 Efetuaram-se neste período 7 reuniões. Como deliberações mais importantes referimos as 

seguintes: 

 

� Aprovado, por unanimidade, autorizar a venda do terreno para construção em Santa Comba 

pelo valor de 17.800,00€ (dezassete mil e oitocentos euros);  

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 750,00€ 

(setecentos e cinquenta euros) à Comissão de Festas em Honra de São Lourenço – Vila Maior 

para a realização da festa em honra do seu Padroeiro; 

� Aprovado, por unanimidade o Voto de Pesar pelo Falecimento do Senhor António Lourenço 

digníssimo Mestre da Tuna de Carvalhais; 

� 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 prestigiante 

contributo e colaboração dispensada aquando da realização da II Rampa Santa Marta; 

� Aprovado, por unanimidade, aceitar e agradecer a doação das Publicações Politicas efetuada 

pelo Senhor António José Cardoso Sequeira ao Município de Santa Marta de Penaguião; 

� Aprovado, por unanimidade, proceder à adesão do Município como associado da Liga dos 

Amigos do Douro Património Mundial (LADPM), de acordo com a proposta e submeter à 

apreciação da Assembleia Municipal; 

� Aprovado, por unanimidade, a atribuição da denominação “Rotunda dos Xassos” situada junto 

à Zona Envolvente ao Pavilhão Multiusos de Fontes; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 200,00€ 

(duzentos euros) à Comissão de Festas em Honra da Nossa Senhora da Conceição – Veiga - 

para a realização de uma festa em honra da Padroeira; 
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� Aprovado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro ao Clube BTT Trilhos de Penaguião, 

no montante de 2.550,00€ (dois mil quinhentos e cinquenta euros), bem como a minuta do 

protocolo a celebrar; 

� Aprovado, por unanimidade o Voto de Pesar pelo Falecimento do Senhor Benjamim Manuel 

Lopes Soares, Presidente da Direção do Clube Caça e Pesca de Penaguião; 

� Tomado conhecimento da renúncia do mandato de Vereador na Câmara Municipal de Santa 

Marta de Penaguião apresentada pelo Sr. Aníbal Pinto Prior sendo substituído por Maria Arlete 

Canário Taveira da Costa Gouveia;  

� Aprovado, por unanimidade, a atribuição da denominação “Rua de Larçay”, ao arruamento do 

Loteamento “Sol Nascente”; 

� Aprovado, por unanimidade, a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 

Município e o Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião para as Atividades de 

Enriquecimento Curricular 2016/2017; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 700,00€ (setecentos euros) ao 

Grupo Etnográfico de Soutelo para a realização da Festa em Honra de S. João; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.700,00€ (mil e setecentos euros) 

à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fontes para a prevenção e vigilância 

motorizada das zonas mais críticas de povoamento florestal; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.200,00€ (três mil e duzentos 

euros) à Fábrica da Igreja de Louredo para a construção de uma sacristia anexa à Capela de 

Fiolhais; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 1.500,00€ (mil 

e quinhentos euros) à AVAS – Associação Vinhos Aromas e Sabores de Santa Marta; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 1.250,00€ (mil, 

duzentos e cinquenta euros) ao Agrupamento 687 do Corpo Nacional de Escutas de Fontes 

para a realização das Festas da Senhora do Viso 2016; 

� Aprovado, por unanimidade a minuta do protocolo a celebrar com a CIMDOURO para o 

fornecimento de energia elétrica para as instalações do município de Santa Marta de 

Penaguião, autorizar o início do procedimento sob a forma de concurso público, bem como 

designar a Comunidade Intermunicipal do Douro como representante do Agrupamento e 

delegar-lhe as competências para promover e praticar todos os atos e procedimentos 

necessários com vista ao lançamento do concurso; 
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� Aprovado por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira no valor de 11.340,00€ 

(onze mil e trezentos e quarenta euros) ao Real Clube de Penaguião, ficando a mesma 

condicionada aos escalões de formação que entrarem em competição, 2.620,00€ (dois mil 

seiscentos e vinte euros) ao Sporting Club da Cumieira, sendo 1.620,00€ (mil seiscentos e 

vinte euros) para o escalão de formação e 1.000,00€ (mil euros) para manutenção do campo 

de jogos e 29.000,00€ (vinte e nove mil euros) à Associação de Futebol Clube de Santa Marta 

de Penaguião. Aprovado igualmente a minuta do contrato-programa a celebrar entre o 

Município e cada uma das associações desportivas; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 1.250,00€ (mil 

duzentos e cinquenta euros) ao Clube de BTT Trilhos de Penaguião para a realização do 2º 

BTT Nos Trilhos de Santa Marta”; 

� Aprovado, por unanimidade, fixar em 1% a taxa de participação no IRS a que tem direito, a 

incidir sobre os rendimentos dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na área deste Município 

e submeter à Assembleia Municipal; 

� Aprovado, por unanimidade, fixar em 0,3% a taxa do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, a 

aplicar em 2017 sobre os prédios urbanos; Reduzir a taxa do IMI, a aplicar em 2017 para as 

famílias com dependentes a seu encargo e submeter a proposta à Assembleia Municipal; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de até 10.000,00€ 

(dez mil euros) à Junta de Freguesia de Sever para a reabilitação do cemitério paroquial, bem 

como a minuta do Contrato a celebrar com a referida Junta de Freguesia e submeter a 

proposta à apreciação da Assembleia Municipal; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de até 15.000,00€ 

(quinze mil euros), à Junta de Freguesia de Alvações do Corgo para a construção de casas de 

banho no Largo do Cemitério Paroquial e obras de beneficiação da zona envolvente, bem 

como a minuta do Contrato a celebrar com a referida Junta de Freguesia e submeter a 

proposta à apreciação da Assembleia Municipal; 

� Aprovado, por unanimidade, a proposta de alteração do Regulamento e da Tabela de Taxas do 

Município de Santa Marta de Penaguião e submeter à Assembleia Municipal para aprovação; 

� Aprovado, por unanimidade, a proposta do Regulamento do Horário de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços Município de Santa Marta de 

Penaguião e submeter à Assembleia Municipal para aprovação; 

� Aprovado, por unanimidade, a proposta do Regulamento de Atribuição de Apoio aos 

Agregados Familiares Carenciados em Condições Habitacionais Comprovadamente 

Desfavoráveis do Município de Santa Marta de Penaguião e submeter à Assembleia Municipal 

para aprovação; 
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� Aprovado, por unanimidade, a proposta do Regulamento de Utilização e Cedência de Viaturas 

Municipais de Transportes Coletivos do Município de Santa Marta de Penaguião e submeter à 

Assembleia Municipal para aprovação; 

� Aprovado, por unanimidade, a proposta do Regulamento de Concessão de Apoio Financeiro à 

Exploração Agrícola do Município de Santa Marta de Penaguião e submeter à Assembleia 

Municipal para aprovação; 

� Aprovado, por unanimidade, a proposta de delegação de competências nas Juntas de 

Freguesia para os transportes escolares, bem como, o respetivo contrato interadministrativo, e 

submeter à Assembleia Municipal para efeitos de autorização; 

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

quinhentos euros), à Associação Caça e Pesca para a realização da 2ª Grande Montaria; 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 2.000,00€ 

(dois mil euros), ao Centro Cultural e Desportivo de Fontes para a ajuda nas despesas do “9ª 

Xassos Urban Cup – Fontes 2016”; 

� Aprovado, por unanimidade, autorizar a despesa no montante de 4.000,00€ (quatro mil euros), 

bem como a minuta do protocolo a celebrar entre o Município e a Associação Regional de 

Natação do Nordeste. 

 

B – PRINCIPAIS SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

� Manutenção de Etar’s, elevatórias  

� Substituição de contadores avariados 

� Execução de ramais de águas e saneamentos 

� Manutenção de captações água 

� Manutenção dos jardins da vila 

� Limpeza de taludes da vila 

� Reposição de pavimento em cubos e betuminoso nas vias municipais 

� Limpeza das ruas da vila 

� Manutenção elétrica das piscinas municipais 

� Manutenção da canalização das piscinas municipais  

� Despejo de fossas 

� Manutenção do estádio municipal 

� Arranjo da rede de vedação do estádio municipal 

� Arranjo do campo de treinos  
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� Manutenção das caixas de saneamento 

� Manutenção e reparação de avarias nas condutas de água 

� Limpeza de bermas e valetas 

� Criação de um lugar de estacionamento para deficientes no Bairro de N. Sra. da Guia 

� Limpeza das zonas verdes da vila 

� Reposição da iluminação na zona verde 

� Execução de pequenas reparações nos polos escolares  

 

C – OBRAS MUNICIPAIS  

Obras em execução: 

 

� Construção de um muro de suporte em Alvações do Corgo; 

� Muro no Arruamento do Gundeiro - Sever; 

� Construção de muro de suporte no Lugar da Costa Fria – Fornelos, de Cortiçada, do Boi Morto 

na EM304 – Fornelos e na Rua dos Eucaliptos em Laurentim; 

� Reconstrução de um muro de suporte na Rua do Centro Cultural – Soutelo, da Veiga Nova – 

Soutelo do Caminho da Portela em Fontes e Construção de muros de suporte EM304-3 – 

Fontes; 

� Reconstrução e alteração de muros de suporte na Rua da Escola em Fontes e Construção de 

um muro de suporte no Lugar da Estrada Nova na EM304 – Fornelos, de Paradela da Ribeira 

na CM1244 de Louredo, Fundo da Costa no Nogueirão na CM1291 – Fiolhais e de Paradela do 

Monte – CM1240; 

� Reconstrução de muro de suporte na Rua do Supirate no Caminho do Pereiro – Azinheira e 

construção de um muro de suporte no Lugar de Bertelo e na Estrada Municipal 304. 

 

Obras adjudicadas: 

 

� Construção de um muro de suporte no Lugar de Crestelo, Gundeiro, Esperão na EM304 – 

Fornelos e Reconstrução de muro de suporte (e caminhos) no Lugar de Vila Maior (São João 

Baptista); 

� Reconstrução de muro de suporte na Variante a São Miguel de Lobrigos, no Lugar das 

Cabanas – EM304-3, do muro de vedação no Lugar de Sarnadelo (EN2) e construção de 

muros de suporte na Rua do Fonrão – Remostias. 
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D – SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA  Data: 26/09/2016 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo do dia anterior:   333 230,81 Despesas Orçamentais (*)   4 694 985,32 

Execução orçamental 154 540,37   Correntes 3 747 868,20   

Operações de tesouraria 178 690,44   Capital 947 117,12   

      (*) Compromissos 7 198 525,83   

Receitas Orçamentais   
5 207 

169,11 Operações de tesouraria   285 308,97 

Correntes 
4 451 

677,90   Saldo para o dia seguinte:   874 441,12 

Capital 755 491,21   Execução orçamental 666 724,16   

Operações de tesouraria   314 335,49 Operações de tesouraria 207 716,96   

Total 
5 854 

735,41 
Total 5 854 735,41 

FACTURAÇÃO A LIQUIDAR POR FORNECEDOR - 2016  

NIF Nome Ano Fatura Valor 

513606084 ÁGUAS DO NORTE, S.A. 2016 66675,02 


