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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

 

Sessão Ordinária de 27de Fevereiro de 2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

seguintes: 

 

� Aprovado, por unanimidade, a aquisição dos imóveis para a instalação “Frei João de 

Mansilha – Espaço Douro”, no valor total de 92. 502,00 € (noventa e dois mil quinhentos e 

dois euros). 

 

� Aprovado, por unanimidade, a atribuição dos lotes da Zona Oficinal de Santa Marta de 

Penaguião, de acordo com a informação dos serviços. 

 

� Aprovado, por unanimidade, autorizar a abertura de novo concurso em hasta pública dos 

lotes do Loteamento Urbano “Sol Nascente”, em conformidade com o disposto no 

“Regulamento para Venda de Lotes para a Construção de Habitação, no Loteamento 

Urbano Municipal – Sol Nascente”, bem como fixar o valor mínimo de cada lanço de 5,00€ 

(cinco euros).  

 

� Aprovado, por unanimidade, a aquisição dos imóveis e parcelas de terreno, para a 

requalificação urbanística da zona envolvente da Igreja Matriz de São João de Lobrigos, nos 

termos da proposta e pelo valor de 250. 000,00 € (duzentos e cinquenta mil euros). 

 

 
         Período de Informação –       2 de dezembro de 2014 
                                                                    a                                                                                                                                                                    
                                                       18 de fevereiro de 2015 
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� Aprovado, por unanimidade, dar início ao procedimento de elaboração do Plano de 

Pormenor da Área de Expansão de Fontes, não o qualificando como suscetível de ter efeitos 

significativos no ambiente. Aprovada a abertura de um período para formulação de 

sugestões por qualquer interessado ou para apresentação de informações sobre quaisquer 

questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de elaboração do Plano, 

com a duração de 30 dias úteis.  

 

�  Aprovado, por unanimidade, a aquisição da parcela de terreno para a concretização do 

projeto Miradouro – Espaço Douro Vivo pelo valor de 5. 000,00 € (cinco mil euros). 

 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir os subsídios de apoio à melhoria das Condições 

habitacionais no âmbito do PBEHPC, no valor total de 25. 400,00 € (vinte e cinco mil e 

quatrocentos euros). 

 

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

(duzentos euros), à Fábrica da Igreja de São João de Lobrigos, para apoio nas despesas 

com a realização das festividades em honra de Nossa Senhora da Graça. 

 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 15.000,00€ (quinze mil euros) à 

Fundação Dr. Carneiro Mesquita como forma de reconhecimento e agradecimento pelos 

seus 50 anos de existência e de trabalho. 

 
� Aprovado, por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores do PPD/PSD, 

mandatar o Presidente da Câmara para junto das instâncias judiciais acerca da difamação 

de que o executivo municipal tem vindo a ser alvo.  

 

� Aprovado, por unanimidade, nos termos da informação dos Serviços, proceder à respetiva 

publicitação da Taxa pela Realização, Manutenção e Reforço de Infraestruturas Urbanísticas 

(TU) 2015, nos termos da legislação em vigor. 

 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 100,00 

(cem euros), à A2000 – Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento para o evento 

“Noite de Fados”. 
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� Aprovado, por unanimidade, proceder à abertura de candidaturas para a atribuição de 

habitações Social, de acordo com a informação dos Serviços. 

 

� Aprovado, por unanimidade, proceder à atribuição dos apoios no âmbito do programa de 

apoio ao medicamento Solidarius, de acordo com a informação dos Serviços. 

 

� Aprovado, por unanimidade, fixar o valor anual da comparticipação de medicamento em 

150,00€ (cento e cinquenta euros), no âmbito do programa de apoio ao medicamento 

Solidarius. 

 

� Aprovado, por unanimidade, proceder à realização da hasta pública para atribuição da 

concessão do direito de ocupação da loja n.º 5 do Fórum de Atividade, bem como fixar a 

base de licitação em 1.000,00€ (mil euros). 

 

� Aprovado, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do PPD/PSD, fixar o 

nível remuneratório 19 da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-

C/2008, de 31 de dezembro, correspondente à 3.ª posição remuneratória da categoria de 

Técnico Superior, no valor de 1.407,45€, do Comandante Operacional Municipal de Santa 

Marta de Penaguião. 

 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 250,00 

(duzentos e cinquenta euros), à A2000 – Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento 

para a realização de 6 eventos distintos e em parceria conjunta com as restantes IPSS’s do 

Concelho. 

 

� Tomado conhecimento do Relatório de Avaliação do Cumprimento do Estatuto do Direito de 

Oposição 2014. 

 

� Aprovado, por unanimidade, o recrutamento de cinco trabalhadores para ocupação dos 

correspondentes posto de trabalho, sendo 4 na carreira e categoria de Assistente 

Operacional (Cantoneiros de limpeza: 3 trabalhadores; Condutores de veículos especiais: 1 

trabalhador), e 1 na carreira/categoria de Técnico Superior (Arquiteto), mediante a abertura 

do procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções 
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públicas por tempo indeterminado, destinados a candidatos que não possuam um vínculo de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecido, ao abrigo do disposto 

nos artigos 30.º, n.º 1, 31.º e 33.º, da Lei Geral do trabalho em Funções Públicas (LTFP), 

aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho. 

 

� Aprovado, por unanimidade, a 1.ª Revisão Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento 

da Despesa para 2015, de acordo com a proposta apresentada, e submeter à Assembleia 

Municipal, para aprovação de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 150,00€ 

(cento e cinquenta euros) à UTAD para o 1º encontro de História da Ciência no Ensino.  

 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio até ao valor de 300,00€ (trezentos euros) 

ao Real Clube de Penaguião para um Encontro Distrital de Petizes e Traquinas.  

 

� Aprovado, por unanimidade, a proposta do Projeto “Portugal a Nadar” da Federação 

Portuguesa de Natação (FPN), bem como, a minuta do protocolo a celebrar entre a FPN e o 

Município. 

 

� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação anual de 12.000,00€ (doze mil 

euros), à A2000 – Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento para a execução das 

ações “oficina dos sorrisos” e “espaços de convívio”, sendo que a comparticipação para o 

ano económico de 2015 é de 11.000,00€ (onze mil euros), a transferir em prestações 

mensais, mediante protocolo a celebrar entre o Município, a A2000 e as freguesias 

aderentes.  
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B – PRINCIPAIS SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

� Manutenção de Etar’s, Elevatórias e Saneamento 

� Manutenção de espaços verdes 

� Manutenção elétrica do Estádio Municipal e dos Julgados de Paz 

� Limpeza nas estradas no concelho 

� Limpeza e desentupimento de aquedutos 

� Limpeza das ruas da vila 

� Manutenção e reparação de avarias nas condutas de água 

� Execução de novos ramais de abastecimento de água 

� Manutenção de captações água 

� Substituição de contadores avariados 

� Despejo de fossas 

� Desmontagem do presépio, iluminação e árvore de Natal 

� Poda de árvores 

� Limpeza dos taludes e parque de merendas da Vila 

� Montagem do cenário para a Noite de Fados 

� Limpeza da zona verde de Santa Comba 

� Transferência de materiais e estantes dos antigos armazéns para as novas instalações 

� Recolocação de sinais de trânsito 

� Ajardinamento do espaço na entrada da zona oficinal 

� Aplicação de sal nas estradas do concelho 

� Reposição de pavimentos 

 
 

C – OBRAS MUNICIPAIS EM EXECUÇÃO  

Encontra-se em execução a seguinte obra: 

 

� Escola Básica de Santa Marta de Penaguião; 

 

Obras Adjudicadas: 

 

� Muros e reparação de pavimentos em vários locais do Concelho; 

� Prolongamento da rede de drenagem de águas residuais de Concieiro. 
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Aberto concurso para a execução das seguintes obras: 

� Reconstrução de coberturas de habitações no Bairro Padre Mendes – Medrões; 

� Reabilitação da cobertura plana do edifício dos Paços do Concelho 

 

E – SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

Data: 24/02/2015

Saldo do dia anterior: 629 543,26 Despesas Orçamentais (*) 590 446,09

Execução orçamental 603 477,80 Correntes 353 335,23

Operações de tesouraria 26 065,46 Capital 237 110,86

(*) Compromissos 8 086 011,92

Receitas Orçamentais 1 014 917,75 Operações de tesouraria 47 549,91

Correntes 923 444,75 Saldo para o dia seguinte: 1 033 752,48

Capital 58 829,00 Execução orçamental 1 027 949,46

Operações de tesouraria 91 473,00 27 287,47 Operações de tesouraria 5 803,02

1 671 748,48 1 671 748,48

Recebimentos Pagamentos

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Total Total  
 

Fornecedor Anterior Janeiro Fevereiro Total

Aca - Alberto Couto Alves S.a. 156 615,65 156 615,65
Aguas de Trás-os-Montes e Alto Douro,SA 89 322,83 89 322,83
Azul Pastel,Ld.ª 648,31 648,31

BOASSOCIADOS, PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA 2 767,50 2 767,50

CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE FIOLHAIS 250,00 250,00

Caixa Credito Agricola Mutuo Douro Corgo E Tamega 2 685,20 2 685,20

Centro Cultural Desportivo dos Trabalhadores da Camara Santa Marta 572,65 572,65

Edp Comercial - Comercialização De Energia S.a. 503,59 11 824,62 12 328,22

Freguesia da Cumieira 816,50 816,50

Freguesia de Alvacoes Do Corgo 816,50 816,50

Freguesia de Fontes 816,50 816,50

Freguesia de Medroes 816,50 816,50

Freguesia de Sever 816,50 816,50

J. A. Rodrigues 850,49 850,49

MINFO-COMERCIO DE MICRO INFORMATICA,LDA 46,76 46,76

Maria do Ceu Fernandes Pires Teixeira 135,00 135,00

Pt Comunicacoes, SA 207,50 207,50

Real Clube Penaguiao 2 800,00 2 800,00

União De Freguesias de Lobrigos (Sao Miguel e S.Joao) e Sanhoane 1 623,83 1 623,83

União de Freguesias de Louredo e Fornelos 816,50 816,50

Vodafone Portugal - Comunicaçoes Pessoais, S.A 30,12 30,12

Soma 159 633,15 503,59 115 646,31 275 783,06

Facturas a Liquidar a Fornecedores

 
 


