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  INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL   Sessão Ordinária de 14 de Setembro de 2017          
A – REUNIÕES DO EXECUTIVO     Efetuaram-se neste período 5 reuniões. Como deliberações mais importantes referimos as seguintes:  

� 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 de Santa Marta de Penaguião pelo excelente contributo na realização da III Rampa de Santa Marta; 
� Aprovado, por unanimidade, a aquisição de manuais escolares para os alunos do 1.º e 2.º ciclo do Ensino Básico; 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fontes, uma comparticipação financeira no valor de 1.800,00 € (mil e oitocentos euros) para a realização de vigilância motorizada para a prevenção e vigilância das zonas mais críticas de povoamento florestal e contribuir para a possível diminuição de ocorrências relativas a incêndios florestais; 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir à Comissão de Festas de Vila Maior, uma comparticipação financeira de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) para a realização das festas em honra de São Lourenço; 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir à Associação Aromas Vinhos e Sabores de Santa Marta uma comparticipação financeira no valor de 1.600,00 € (mil e seiscentos euros) para fazer face a algumas despesas de logística na organização dos jantares gastronómicos na Semana Cultural; 
�  Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Real Clube Penaguião, uma comparticipação financeira no valor de 3.000,00 € (três mil euros) pela participação na Taça de Futsal Nacional Feminina e pelos excelentes resultados obtidos no decorrer da época que culminaram com um honroso quarto lugar a nível nacional;   
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� Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Clube BTT Trilhos de Penaguião uma comparticipação financeira no valor de 2.550,00 € (dois mil quinhentos e cinquenta euros) para a realização da prova de ciclismo denominada “Circuito Santa Marta”; 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir à Associação Clube de Veteranos Concelho de Santa Marta de Penaguião uma comparticipação financeira no valor 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) de forma a fazer face a algumas despesas no decorrer da época desportiva; 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) para a realização da “Xassos Urban Cup (XUC)”; 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir à Comissão da Fábrica da Igreja de Medrões uma comparticipação financeira no valor de 950,00 € (novecentos e cinquenta euros) para comparticipar no restauro da imagem de Nossa Senhora de Fátima; 
� Aprovado, por unanimidade, o reconhecimento de interesse municipal do empreendimento turístico Magnificatwine Hotel Spa 5** na freguesia da Cumieira; 
� Aprovado, por unanimidade, a isenção do pagamento das taxas pela emissão do alvará de licença de operações urbanísticas do empreendimento Magnificatwine – Hotelaria e Serviços, Lda.; 
� Aprovado, por unanimidade, a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião e o Municipio relativamente às atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 2017/2018; 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir à Tuna de Carvalhais uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00 € (dez mil euros) para a realização de obras de conservação do Edifício Escolar; 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Etnográfico de Soutelo uma comparticipação financeira no valor de 700,00 € (setecentos euros) para a realização das festas em honra do São João; 
� Aprovado, por unanimidade, a aquisição, pela via do direito privado, das parcelas n.º 1 e 2, pelo valor de 10.194,40 € (dez mil, cento e noventa e quatro euros e quarenta cêntimos) e 1.888,00 € (mil, oitocentos e oitenta e oito euros) para a construção da capela mortuária na freguesia da Cumieira; 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento 687 do CNE de Fontes um subsídio no valor de 1.250,00 € (mil, duzentos e cinquenta euros), para a realização da festa em Honra da Senhora do Viso;    
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� Aprovado, por unanimidade, atribuir à Associação Futebol Clube de Santa Marta de Penaguião um subsídio no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros) para a realização do Torneio do Douro; 
� Aprovado, por unanimidade, a minuta do protocolo a celebrar com a CIMDOURO e a autorização do início do procedimento sob a forma de concurso público relativamente ao fornecimento de Energia Elétrica para as instalações dos Municípios da CIMDOURO; 
� Aprovado, por unanimidade, autorizar a aquisição do prédio misto, da freguesia da Cumieira, pelo valor de 22.500,00 € (vinte e dois mil e quinhentos euros) para se proceder à reabilitação do moinho da Veiga e da zona envolvente; 
� Aprovado, por unanimidade, a constituição de propriedade horizontal do Bairro Social Carlos Garcia, sito na Quinta das Canas, da União de Freguesias de Lobrigos (São Miguel e São João) e Sanhoane; 
� Aprovado, por unanimidade, a proposta de delegação de competências nas Juntas de Freguesia relativamente aos transportes escolares, bem como, o respetivo contrato interadministrativo com as juntas de freguesia; 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir à Fundação Dr. Carneiro Mesquita um subsídio no valor de 1.935,00 € (mil novecentos e trinta e cinco euros) para se proceder à aquisição de equipamento de cozinha.  
B – PRINCIPAIS SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA  

� Manutenção de Etar’s, elevatórias  
� Substituição de contadores avariados 
� Execução de ramais de águas e saneamentos 
� Reposição de pavimento em cubos e betuminoso nas vias municipais 
� Limpeza das ruas da vila 
� Despejo de fossas 
� Manutenção do estádio municipal 
� Manutenção das caixas de saneamento 
� Manutenção das zonas verdes da vila    
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� Manutenção e reparação de avarias nas condutas de água 
� Limpeza de bermas e valetas das estradas municipais e rurais 
� Montagem de stands para as festas em Honra do São Lourenço em Vila Maior e Santa Barbara em São João de Lobrigos 
� Alargamento do bar de apoio às festas em honra da Nossa Senhora do Viso em Fontes 
� Encaminhamento de águas pluviais em Soutelo 
� Melhoramentos diversos em Soutelo 
� Montagem do carro alegórico para o cortejo etnográfico da Semana Cultural 
� Execução de rampa para pessoas com deficiência ou incapacidade no bairro social 
� Instalações elétricas diversas para a Semana Cultural 
� Pintura do interior das piscinas municipais.  
C – OBRAS MUNICIPAIS      Obras em Execução: 

� Reconstrução de muro de suporte no Lugar de Paredes D´Arcã, das margens junto ao Pontão de Banduge e do Pontão em Cortiçadas e construção de muros de suporte no Lugar de São Martinho - Paredes D´Arcã e no Lugar do Barreiro no CM 1244; 
� Casa Mortuária da Cumieira.  
D – SITUAÇÃO FINANCEIRA  RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA  Data: 07/09/2017 Recebimentos Pagamentos Saldo do dia anterior:   179 014,71 Despesas Orçamentais (*)   4 591 370,02 Execução orçamental 109 108,22   Correntes 3 735 167,37   Operações de tesouraria 69 906,49   Capital 856 202,65         (*) Compromissos 7 740 184,03   Receitas Orçamentais   4 554 638,67 Operações de tesouraria   268 664,40 Correntes 3 998 858,40   Saldo para o dia seguinte:   169 599,90 Capital 555 780,27   Execução orçamental 723 763,87   Operações de tesouraria   295 980,94 Operações de tesouraria 97 223,03   Total 5 029 634,32 Total 5 029 634,32  
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              FACTURAÇÃO A LIQUIDAR POR FORNECEDOR – 2017  NIF Nome Valor 500697370 GALP Petróleos de Portugal, S.A.         1 033,57 €  500697370 GALP Petróleos de Portugal, S.A.         6 153,48 €  507857542 Goldenergy Comercializadora de Energia, S.A.         2 878,78 €  513606084 Águas do Norte S.A.      39 989,84 €  500142459 Isidoro Correia da Silva, Lda         2 190,51 €  500142459 Isidoro Correia da Silva, Lda         2 216,21 €  513239731 Ph Energia, Lda         3 010,40 €  513239731 Ph Energia, Lda         3 521,40 €  502877472 Ecoambiente Consultores de Engenharia, Gestao e Prestação de Serviços, S.A.         8 565,47 €  509143059 RESINORTE Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A         8 684,40 €  509143059 RESINORTE Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A      10 063,65 €  513239731 Ph Energia, Lda      11 719,10 €  513606084 Águas do Norte S.A.      16 282,87 €  509143059 RESINORTE Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A         1 860,22 €  509143059 RESINORTE Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A         2 155,65 €  513606084 Águas do Norte S.A.         1 301,14 €  500775540 Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A.         6 125,40 €  501401660 Fervi Sport Artigos Para Desporto, Ld.ª      16 127,76 €  503472069 Higino Pinheiro e Irmão, S.A.      63 907,08 €  503472069 Higino Pinheiro e Irmão, S.A.      30 961,35 €  504705504 Teixeira & Nogueira, Ld.ª      13 930,22 €  513917241 Estradas Pinheiro, Engenharia & Construção, Lda      46 978,77 €  TOTAL    299 657,27 €       


