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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

 

Sessão Ordinária de 5 de dezembro de 2019  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

A – REUNIÕES DO EXECUTIVO 
 

   

Efetuaram-se neste período 6 reuniões. Como deliberações mais importantes referimos as seguintes: 

 

 Aprovado, por unanimidade, a proposta Águas do Interior Norte E.I.M., S.A. – Tarifário social de 

ajustamento de referência; 

 Aprovado, por unanimidade, o memorando de entendimento do Geoparque da área Alvão-Marão e fratura 

Verin-Chaves-Régua; 

 Aprovado, por unanimidade, a aquisição de energia elétrica, anos 2020 e 2021, para as instalações do 

Município de Santa Marta de Penaguião; 

 Aprovado, por unanimidade, a celebração do protocolo de cooperação com o Agrupamento de Escolas de 

Santa Marta de Penaguião para o ano letivo 2019/2020 e respetiva minuta, bem como o encargo no valor 

de 7.275,00€ (sete mil, duzentos e setenta cinco); 

 Aprovado, por unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja de Fontes uma comparticipação financeira no 

valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) para restaurar a capela Santa Maria Madalena na Póvoa 

da Serra; 

 Aprovado, por unanimidade, fixar em 14 (catorze) o número de bolsas, sendo 12 (doze) a atribuir de 

acordo com o n.º2 do artigo 6.º e 2 (duas) de acordo com o n.º4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 

concessão de benefícios sociais aos bombeiros voluntários do Município de Santa Marta de Penaguião, no 

valor de 500,00€ (quinhentos euros) cada, para o ano letivo 2019/2020; 

 Aprovado, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador do PPD/PSD, Daniel Teles, a contratação 

de empréstimo de 700.0000,00€ (setecentos mil euros) a médio e longo prazo, destinados ao 

financiamento de projetos de investimento; 

 Aprovado, por unanimidade, a revisão do zonamento (artigo 62.º do CIMI) 

 

 

 

         Período de Informação – 01 de outubro de 2019 

                                                                    a                                                                                                                                                                                                                                              

                                                 03 de dezembro de 2019 
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Afetações 

 

N.º de Zonas 

Coeficiente de localização (Cl) 

Min. Máx. 

Habitação 19 0,35 0,7 

Comércio 16 0,45 0,7 

Indústria 12 0,4 0,7 

Serviços 16 0,4 0,7 

Terrenos para construção 4 15% do valor do terreno 19% do valor do terreno 

 

 

 Aprovado, por unanimidade, fixar em 60 (sessenta) o número de bolsas de estudo, aos alunos que 

frequentam o Ensino Superior, no valor de 500,00 € (quinhentos euros) cada, para o ano letivo 

2019/2020; 

 Aprovado, por unanimidade, atribuir 100 € (cem euros) a cada aluno do 2.º e 3.º ciclo, no valor global de 

2.300,00 € (dois mil e trezentos euros) e 200,00 € (duzentos euros) para atribuição de uma lembrança aos 

48 alunos do 1.º ciclo, que atingiram o mérito do quadro de excelência, no ano de 2018/2019; 

 Aprovado, por unanimidade, atribuir à Associação Caça e Pesca de Santa Marta de Penaguião uma 

comparticipação financeira no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) para a realização de uma 

montaria no concelho de Santa Marta de Penaguião; 

 Aprovado, por unanimidade, atribuir à Associação Cultural e Religiosa do Encontro uma comparticipação 

financeira no valor de 400,00 € (quatrocentos euros) para a realização das festividades da procissão do 

Encontro; 

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

em 2020 sobre os prédios urbanos e reduzir a taxa do IMI, a aplicar em 2020 para as famílias com 

dependentes a seu cargo, nos precisos termos constantes da tabela a que se refere o artigo 112.º-A do IMI. 

 Aprovado, por unanimidade, fixar em 0,5% 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; 

 Aprovado, por maioria, com o voto contra do senhor Vereador do PPD/PSD, Daniel Teles, os documentos 

previsionais grandes opções do plano e orçamento para 2020 e o mapa de pessoal para 2020; 

 Aprovado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara referente à 

Administração Regional de Saúde do Norte, I,P.- Mapas de turnos ARS Norte 2019, proferido ao abrigo 

do n.º3 do artigo 35.º do anexo I à lei n.º75/2013, de 12 de setembro; 

 Aprovado, por unanimidade, autorizar a abertura de concurso público para construção do parque de 

caravanismo – Santa Marta de Penaguião; 
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 Aprovado, por unanimidade, autorizar o início do procedimento para alteração ao Regulamento 

Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo aos alunos que frequentam o ensino superior, e fixar o 

prazo de 10 dias úteis para que os interessados se possam constituir como tal e apresentarem os seus 

contributos e sugestões para a elaboração dos projetos de alteração ao referido regulamento; 

 Aprovado por unanimidade, autorizar o início do procedimento para alteração ao regulamento de 

concessão de benefícios sociais aos Bombeiros Voluntários do Municipio de Santa Marta de Penaguião, e 

fixar o prazo de 10 dias úteis para que os interessados se possam constituir como tal e apresentarem os 

seus contributos e sugestões para a elaboração dos projetos de alteração ao referido regulamento; 

 Aprovado, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no valor total de 5.088,00€ (cinco 

mil e oitenta e oito euros), bem como aprovar a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município de Santa Marta de Penaguião e a Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento – A2000 

para a realização do transporte dos clientes residentes no concelho de Santa Marta de Penaguião para 

Poiares que estão inseridos no Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para 

Pessoas com Deficiência ou Incapacidade; 

 Aprovado, por unanimidade, autorizar a abertura do concurso para arrendamento comercial da loja n.º3 

do fórum de atividades, bem como a constituição da comissão, em conformidade com o disposto no 

regulamento do fórum de atividades e fixar o valor base de licitação em 500,00€ (quinhentos euros) bem 

como fixar o valor mínimo de cada lance em 5,00€ (cinco euros); 

 Aprovado, por unanimidade, autorizar a abertura do concurso para arrendamento comercial da loja n.º4 

do fórum de atividades, bem como a constituição da comissão, em conformidade com o disposto no 

regulamento do fórum de atividades e fixar o valor base de licitação em 500,00€ (quinhentos euros) bem 

como fixar o valor mínimo de cada lance em 5,00€ (cinco euros); 

 Aprovado, por unanimidade, autorizar a abertura do concurso para arrendamento comercial da loja n.º5 

do fórum de atividades, bem como a constituição da comissão, em conformidade com o disposto no 

regulamento do fórum de atividades e fixar o valor base de licitação em 500,00€ (quinhentos euros) bem 

como fixar o valor mínimo de cada lance em 5,00€ (cinco euros); 

 Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Regional Terras de Penaguião um subsídio no valor de 

600,00€ (seiscentos euros) para a realização da 5.ª edição da festa vindimas 19 – Santa Comba; 

 Aprovado, por unanimidade, atribuir ao Centro Cultural e Desportivo de Fontes um subsídio no valor de 

870,00€ (oitocentos e setenta euros) para comparticipação da despesa resultante do evento da Volta a 

Portugal em 80 horas; 

 Aprovado, por unanimidade, atribuir à Associação Clube Natureza Extreme um subsídio até ao montante 

de 2.000,00€ (dois mil euros), bem como autorizar a título gratuito as grades para a vedação do recinto 

para a realização da prova do Campeonato Nacional Enduro; 

 Aprovado, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador do PPD/PSD, Daniel Teles, a autorização 

prévia do empréstimo, a médio e longo prazo, de 700,000.00€ (setecentos mil euros) destinado ao 

financiamento de projeto de investimento; 
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 Aprovado, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador do PPD/PSD, Daniel Teles, a contratação 

de empréstimo, a médio e longo prazo, de 700,000.00€ (setecentos mil euros) destinado ao financiamento 

de projeto de investimento; 

 Aprovado, por unanimidade, revogar o protocolo celebrado entre o Municipio de Santa Marta de 

Penaguião e a Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento – A2000 que previa a cedência da escola 

primária de Banduge e manter a instalação da central fotovoltaica no referido espaço, a favor da A2000 

até tomada de decisão em contrário pela Câmara Municipal; 

 Aprovado, por unanimidade, a atualização do regulamento e tabela de taxas a vigorar no ano de 2020; 

 Aprovado, por unanimidade, a constituição da comissão de auditoria para a classificação dos 

empreendimentos turísticos, formada pelo Arq.º Paulo Pinto, Eng.º Sérgio Borges e o fiscal municipal 

António Júlio Almeida e como membros suplentes a Eng.ª Maria Adelaide Machado e o fiscal municipal 

Alfredo Alexandra Moreira; 

 Aprovado, por unanimidade, a redelimitação da área de reabilitação urbana do centro urbano de Santa 

Marta de Penaguião; 

 Aprovado, por unanimidade, a proposta de alteração ao regulamento municipal para atribuição de bolsas 

de estudo aos alunos que frequentam o ensino superior; 

 Aprovado, por unanimidade, a proposta de alteração ao regulamento de concessão de benefícios aos 

bombeiros voluntários do concelho de Santa Marta de Penaguião. 

 

 

B – PRINCIPAIS SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 

 Limpeza das bermas na Rua Nova de Concieiro 

 Limpeza das bermas desde a Ponte de Banduge a Concieiro 

 Limpeza das bermas de Concieiro até à ponte da Portela 

 Recolha da vegetação cortada nas bermas da Rua Nova de Concieiro e Rua de Concieiro 

 Limpeza da zona florestal do Alto 

 Limpeza das bermas desde a ponte da Portela até à Veiga 

 Limpeza das bermas da Veiga a Bertelo 

 Limpeza do caminho da montaria (cadavais) 

 Verificação e limpeza de travessias, aquedutos e agulheiros das Estradas 304-3 (Encambalados - 

Fontes) e 304 (Mafómedes-Fornelos) 

 Limpeza do espaço envolvente do Albergue de Bertelo e Rua de Bertelo 

 Verificação e limpeza dos aquedutos e agulheiros das Estradas 304-3, 1240 e 1291 

 Limpeza das bermas na Rua de S. Martinho, Cumieira 

 Limpeza de passeios na sede da vila 
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 Limpeza da Rua da Sra. da Guia - Encambalados 

 Limpeza das bermas entre Paredes D'Arcã e Ribeira D'Elos 

 Recolha da vegetação cortada em Ribeira D'Elos e limpeza dos acessos do espaço Espírito Santo 

 Limpeza de valeta em Ribeirões e junto ao Boi Morto e sumidouros da sede da vila 

 Recolha de terras na Cumieira, Barreiro e Paradela do Monte 

 Recolha de ramos da aparagem de uma árvore na praça da cultura, limpeza de lixo nas valetas da 

Póvoa da Serra 

  Limpeza de valetas no troço Póvoa da Serra - Soutelo 

 Verificação e limpeza de agulheiros de Fornelos ao Barreiro e Fornelos a Santa Marta de Penaguião 

 Limpeza de ruas da sede da Vila e N2 junto à Zona Oficinal 

  Limpeza da N2 na Zona Oficinal e corte de ramagens sobre a via pública na Póvoa - Soutelo 

  Limpeza das valetas na EM 1240 de Paradela do Monte ao Viso 

 Remoção de pedras junto ao Boi Morto, corte de ramagens no Barreiro e limpeza da valeta junto aos 

eucaliptos (Medrões) 

 Remoção de pedras da EM 303 (em Fornelos), remoção de pedras da EM 1240 (em Soutelo) 

 Limpeza dos agulheiros em Alvações do Corgo (Avidagos-limite) 

 Pavimentações de calçada em cubo em Alvações do Corgo 

 Pavimentações em betuminoso a frio em Alvações do Corgo, carregamento de terras e entulhos e 

abertura de caixa 

 Pavimentação em betuminoso a frio em Laurentim 

 Reparações no Auditório Municipal 

 Pintura de cemitério municipal 

 Calcetamento do passeio no Vilacetinho e abertura de caixa no lugar da Massa em São João de 

Lobrigos 

 Preparação de terreno para pavimentação de acesso à Fundação Carneiro Mesquita na freguesia de 

Fontes 

 Pintura e colocação de fontanário no cemitério municipal 

 Transporte e preparação de andaimes para demolição de estrutura em Fontes 

 Reparações no bairro da nossa Sra. da Guia 

 Construção de dreno junto à Fundação Luís Vicente em São João de Lobrigos 

 Limpeza na corredoura 

 Pavimentações no acesso ao estaleiro Municipal 

 Cilindrar pavimento fresado no caminho da Boça Boa - Cumieira 

 Colocar Saibro em vala em Alvações do Corgo e carregar entulho de palmeiras em Sanhoane 

 Abertura de caminho para o rio de Alvações do Corgo 

 Colocação de betuminoso na estrada que dá acesso ao cemitério municipal 

 Reparações no cemitério de Soutelo 
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 Reparação de balizas na escola de São João de Lobrigos 

 Colocar fechadura nas casas de Banho do cemitério municipal 

 Reparação do telhado da cozinha na escola de São João de Lobrigos 

 Reparações na escola de Fontes 

 Reparações no cemitério de Paradela do Monte  

 Colocação de espelho em Laurentim, Santa Comba e Paredes 

 Limpeza e reparação do telhado num bloco do Bairro do Cruzeiro 

 Reparação de muro e grelha em Laurentim  

 Colocação de betuminoso na rua do Alto  

 Colocação de betuminoso em Banduge, Veiga, Concieiro e Louredo 

 Reparação de calçada em Paradela do Monte e Caminho de São Pedro em São João de Lobrigos 

 Construção de portão para terreno junto ao cemitério municipal 

 Reposição de calçada em Fornelos e São João de Lobrigos 

 Reposição de calçada em buracos na sede da vila 

 Pintura de portão e reparação de ecoponto na rua velha 

 Preparação da Aldeia natal 

 Reparação de calçada em Avelais 

 Reparação em betuminoso Laurentim e na sede da vila 

 Vários serviços relacionados com efeitos de Natal 

 Isolar pavimento devido a deslizamento de terras no Serrinho- Alvações do Corgo 

 Construção do piponheiro – Árvore de Natal 

 Reparação de calçada em Vila Maior 

 

 

 

C – OBRAS MUNICIPAIS  

 

 Obras em execução: 

 

-Construção do muro de suporte no Espirito Santo - São João de Lobrigos; 

-Construção de muros de suporte em vários locais: Lugar das Casinhas e Justos (Freguesia de Fontes) e na 

Travessa do Pombal (União das Freguesias de Lobrigos (S. Miguel e São João de Baptista) e Sanhoane. 

 Obras em Concurso: 

 

-Construção do Parque Caravanismo - Santa Marta de Penaguião. 
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D – SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA  Data: 02/12/2019 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo do dia anterior:   161 040,49 Despesas Orçamentais   6 373 857,20 

Execução orçamental 60 700,75   Correntes 5 320 019,19   

Operações de tesouraria 100 339,74   Capital 1 053 838,01   

      
 

    

Receitas Orçamentais   6 467 072,74 Operações de tesouraria   397 473,10 

Correntes 
5 712 

671,14   Saldo para o dia seguinte:   289 692,18 

Capital 754 401,60   Execução orçamental 153 916,29   

Operações de tesouraria   432 909,25 Operações de tesouraria 135 775,89   

Total 7 061 022,48 Total 7 061 022,48 

 

 
 

F A C T U R A Ç Ã O   A   L I Q U I D A R   P O R   F O R N E C E D O R  

 
  

Código Fornecedor  Total  

3186 ADENE - Agencia Para a Energia       1 463,78 €  

3822 Angulo Recto Construções, Lda.     73 722,43 €  

1669 Antonio Peres Cardoso - Unipessoal Lda.       6 954,24 €  

2671 Ecoambiente Consultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, S.A.       7 135,93 €  

41 Galp - Petróleos de Portugal S A.       7 527,86 €  

1767 Pedro Manuel de Sá Granja     10 574,56 €  

1743 Resinorte Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.       8 193,22 €  

2584 União Freguesias Louredo e Fornelos       3 000,00 €  

535 UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.     15 354,51 €  

2868 Windpark, Lda       4 836,81 €  

3031 Águas do Norte S.A - Grupo Aguas de Portugal   448 560,09 €  

TOTAL   587 323,43 €  

 


