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   INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL   Sessão Ordinária de 22 de junho de 2018            A - REUNIÕES DO EXECUTIVO     Efetuaram-se neste período 4 reuniões. Como deliberações mais importantes referimos as seguintes:  
� Aprovado, por unanimidade, o projeto de Regulamento do campo de férias do Município de Santa Marta de Penaguião; 
� Aprovado, por unanimidade, o pedido de autorização para a realização de permuta entre o lote 22 e o lote 13 da zona oficinal de Santa Marta de Penaguião – Requerente: Construções Américo Carlos Lda.; 
� Aprovado, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador do PPD/PSD, Daniel Joaquim Andrade Teles, atribuir à Comissão de Festas em Honra de Santa António, na freguesia de Alvações do Corgo, uma comparticipação financeira no valor de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros); 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 9.000,00 € (nove mil euros), a pagar em duas tranches ao Clube Automóvel da Régua, para, em parceria com o Municipio, organizar a Rampa Santa Marta, bem como, a minuta do protocolo de colaboração a celebrar; 
� Aprovado, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador do PPD/PSD, Daniel Joaquim Andrade Teles, atribuir uma comparticipação financeira à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fontes no valor de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) para a realização de ações de formação; 
� Aprovado, por unanimidade, a 3.ª Revisão, do Plano Plurianual de Investimentos 2018; 
� Aprovado, por unanimidade, contratar empréstimos de longo prazo destinado ao financiamento de projetos de investimento – Autorização Prévia;  
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� Aprovado, por unanimidade, o financiamento da contrapartida nacional de projetos com comparticipação de fundos europeus – Contratação de empréstimos a médio e longo prazo; 
� Aprovado, por unanimidade, a contratação de empréstimos a médio e longo prazo, destinado ao financiamento de projetos de investimento; 
� Aprovado, por unanimidade, autorizar a abertura de concurso para concessão e exploração do bar das piscinas municipais, o respetivo caderno de encargos e fixar o preço base de licitação em 250,00 € (duzentos e cinquenta euros); 
� Aprovado, por unanimidade, autorizar proceder à arrematação em hasta pública do Quiosque da Praça do Municipio e fixar o valor de base de licitação em 500,00 € (quinhentos euros), sendo o valor mínimo de cada lance em 5,00 € (cinco euros); 
� Aprovado, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em reunião de câmara no dia 02 de maio de 2018 e aprovar por unanimidade a nova proposta do Regulamento do campo de férias do Municipio de Santa Marta de Penaguião; 
� Tomar conhecimento do Plano Operacional Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – Ano 2018; 
� Aprovado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, relativamente à prevenção e combate aos incêndios florestais – Equipas de Intervenção Permanente – Aprovação de Protocolo; 
� Aprovado, por unanimidade, a declaração de interesse municipal do projeto de empreendimento turístico em espaço rural, agroturismo – Quinta do Salgueiral; 
� Aprovado, por unanimidade, o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Santa Marta de Penaguião – Versão Final; 
� Aprovado, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador do PPD/PSD, Daniel Joaquim Andrade Teles, a prestação de contas consolidadas e relatório de gestão – 2017; 
� Aprovado, por unanimidade, a proposta do financiamento da contrapartida nacional de projetos com comparticipação de fundos europeus – Contratação de fundos europeus a médio e longo prazo; 
� Aprovado, por unanimidade, a proposta da contratação de empréstimo a médio e longo prazo destinado a financiamento de projetos de investimento; 
� Aprovado, por unanimidade, as transferências para as freguesias – Comparticipação financeira; 
� Aprovado, por unanimidade, a gestão e exploração integrada dos sistemas municipais de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais urbanas – Constituição de empresa local: águas do interior – Norte;   
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� Aprovado, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Sever um apoio financeiro no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros) para a abertura de uma estrada em Banduge; 
� Aprovado, por unanimidade, a isenção de taxas administrativas do projeto do empreendimento turístico em espaço rural, agroturismo – Quinta do Salgueiral; 
� Aprovado, por unanimidade, a declaração de interesse Municipal do projeto “Sinalização, marcação e divulgação dos trilhos de Santa Marta”; 
� Aprovado, por unanimidade, a composição da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios; 
� Aprovado, por unanimidade, a aquisição de manuais escolares para os alunos do 1.º,2.º,3.º ciclo do ensino básico; 
� Aprovado, por unanimidade, o plano de transportes 2018/2019 – Abertura de concurso público – Circuitos especiais; 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira à comissão de festas de São João – Fornelos no valor de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros); 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira à comissão de festas em honra de Santa Bárbara de São João de Lobrigos no valor de 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euros); 
� Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira à Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes no valor de 200,00 € (duzentos euros) para a realização do 25.º Encontro Nacional de Pessoas com Deficiência.  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 
� Manutenção e reparação de avarias nas condutas de água 
� Limpeza de bermas e valetas das estradas municipais e rurais 
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� Aplicação de herbicidas 
� Pequenas reparações nas escolas  
� Pequenas reparações nos bairros sociais 
� Manutenção de sinalização nas redes viárias  
� Colocação de espelhos 
� Pequenas reparações e pinturas nas piscinas exteriores de Santa Marta 
� Montagem de stands em São João de Lobrigos, para a Feira Medieval 
�  Manutenção do edifício da Câmara Municipal, tais como aplicação de isolante; 
� Transporte de grades e outros utensílios e limpeza do recinto, onde se realizou o Raid TT de Lobrigos 
� Preparar o espaço Douro Vivo para a apresentação da Rampa Santa Marta 
� Vários trabalhos na preparação da Rampa Santa Marta (compor valetas, betuminosos, raides, montagem de stands de apoio e varias pinturas na pista.) 
� Trabalhos de requalificação na Praia Fluvial de Fornelos 
� Limpeza e sobrantes nas estradas das faixas de combustível entre Mafômedes e Fornelos 
� Limpeza da via ao longo de 3km em Alvações do Corgo;  C – OBRAS MUNICIPAIS  
� Espaço de convívio de Mafómedes   D – SITUAÇÃO FINANCEIRA  RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA  Data: 18/06/2018 Recebimentos Pagamentos Saldo do dia anterior:   193 827,95 Despesas Orçamentais   2 956 584,27 Execução orçamental 92 951,81   Correntes 2 558 241,81   Operações de tesouraria 100 876,14   Capital 398 342,46              Receitas Orçamentais   3 151 771,00 Operações de tesouraria   180 952,24 Correntes 3 106 222,90   Saldo para o dia seguinte:   361 641,55 Capital 45 548,10   Execução orçamental 288 138,54   Operações de tesouraria   153 579,11 Operações de tesouraria 73 503,01   Total 3 499 178,06 Total 3 499 178,06   
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   FATURAÇÃO A LIQUIDAR POR FORNECEDOR - ANO 2018 Nome Total Águas do Norte S.A. - Grupo Águas de Portugal 189 542,96€ Associação de Município do Vale do Douro-Norte 1 266,00€ Associação Wild Pigs TT Lobrigos 1 000,00€ Auto Viação do Tâmega, Lda 4 953,99€ Aca - Alberto Couto Alves S.A. 18 558,89€ BRICANTEL Comércio Material Elétrico Bragança Lda 2 463,69€ Bartolomeu Gonçalves e Filhos Lda 6 137,11€ Camilo Conceição Paulo Unipessoal, Lda 1 421,58€ Coelho Lima, Engenharia, Lda. 4 920,00€ Dona Otília, Lda 745,38€ Ecoambiente Consultores de Engenharia,Gestão e Prestação de Serviços, S.A. 14 532,71€ Esegur - Empresa de Segurança, S.A. 433,76€ Gertal, S.A. - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A. 4 583,34€ Gráfica Maiadouro S.A. 332,10€ Hortirelva 1 845,00€ Habi Penaguião - Construções Lda 15 628,18€ José Pinto Limitada 11 316,00€ Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unip., Lda 1 781,04€ Medidat.Net, Sistemas de Informação para as Autarquias, S.A. 17 492,91€ Naturimont - Desporto Aventura e Turismo, Lda 1 476,00€ Pmsg - Sociedade Unipessoal Lda 14 683,13€ Resinorte Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. 14 519,41€ Vortal, S.A. 1 640,00€   331 273,18€  


