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  Ex.mo(a) 

Senhor(a) 
 

Ao abrigo do n.º 1 do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, segue a ordem do dia e 

respetiva documentação para a Sessão Ordinária da Assembleia Municipal convocada para o dia 30 de 

novembro 2015, pelas 17h, no auditório do Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel, com os 

seguintes pontos: 

  

 

ORDEM DO DIA 

 
1. Aprovação da ata da sessão anterior;  

 

2. Apreciação da informação escrita do Ex. mo Senhor Presidente da Câmara Municipal, acerca da atividade 

do município, bem como da situação financeira do mesmo, nos termos da alínea c), do n.º 2, do artigo 

25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 

3. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de repartição de encargos e consequente assunção 

do compromisso plurianual referente a “Loteamento da Zona Industrial de Recezinhos – Infraestruturas da 

2ª Fase”, nos seguintes termos: Ano de 2015: 106.000,00€; Ano de 2016: 1.618.180,57€, para efeitos do 

disposto na alínea c), do n.º1, do artigo 6.º, da Lei 8/12 de 21 de fevereiro;  

 

4. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de minuta do contrato administrativo de cedência 

gratuita de utilização de bem público municipal, a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Boelhe, relativo à cedência de um edifício escolar, outrora destinado ao ensino básico do 1º ciclo, com 

logradouro, com a área coberta de 425,00m2 e descoberta de 2.157,65m2, inscrito na matriz sob o artigo 

752 e parte do prédio urbano descrito na CRP sob o nº 000243, sito no Lugar de Carvalhinhas, Freguesia 

de Boelhe, Município de Penafiel, para os efeitos previstos na alínea j), do nº 1, do artigo 25º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro; 

 

5. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de minuta do contrato administrativo, a celebrar 

entre o Município de Penafiel e a Freguesia de Canelas, relativo à cedência dos seguintes edifícios:- edifício 

escolar de um piso, outrora destinado ao ensino básico do 1.º ciclo, com logradouro, área coberta de 

331m2 e descoberta de 648m2, inscrito na matriz sob o artigo 906 e parte do prédio urbano descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 01685, sito no Lugar de Cestelo, freguesia de Canelas, 

município de Penafiel; - edifício escolar de um pavimento com logradouro, área coberta de 171m2, e  
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descoberta de 1.179m2, inscrito na matriz sob o artigo 916, descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 01819, sito no Lugar da Igreja, freguesia de Canelas, município de Penafiel, para os efeitos 

previstos na alínea j), do nº 1, do artigo 25º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

 

6. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de minuta do contrato administrativo, a celebrar 

entre o Município de Penafiel e a Freguesia de Irivo, relativo à cedência dos seguintes edifícios:  

- edifício escolar de dois pisos, outrora destinado ao ensino básico do 1.º ciclo, com logradouro, área 

coberta de 328,00m2 e descoberta de 2.412,90 m2, inscrito na matriz sob o artigo 986 e parte do prédio 

urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 01001, sito no Lugar de Avinhó, freguesia de 

Irivo, município de Penafiel;  

- edifício escolar de um piso, outrora destinado ao ensino básico pré-escolar, área coberta de 474,10m2, 

inscrito na matriz sob o artigo 988 e parte do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 01001, sito no Lugar de Avinhó, freguesia de Irivo, município de Penafiel;  

- edifício escolar de um piso, outrora destinado ao ensino primário, com logradouro, área coberta de 

210,10m2 e descoberta de 1.125,00 m2, inscrito na matriz sob o artigo 997 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 01008, sito no Lugar de Coreixas, freguesia de Irivo, município de Penafiel. 

 

7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de minuta do contrato administrativo, a celebrar 

entre o Município de Penafiel e a Freguesia de Rio Mau, relativo à cedência, a título gratuito, dos seguintes 

equipamentos municipais: um palco, o edifício de biblioteca e sanitários, integrados no prédio misto 

inscrito na matriz, a parte urbana sob o artigo 277 e a rústica sob o artigo 287, descrito na CRP sob o nº 

599/Rio Mau, para os efeitos previstos na alínea j), do nº 1, do artigo 25º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro; 

 

8. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 3.ª 

Revisão ao Orçamento da Despesa e 2.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, nos termos da 

alínea a), n.º 1, do artigo 25 º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; 

 

9. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais do Município de Penafiel, respetiva Tabela, bem como a 

respetiva fundamentação económico-financeira do valor das taxas municipais do Município de Penafiel, 

para os efeitos previstos na alínea b), do nº 1, do artigo 25º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro;  

 

10. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Mapa do Pessoal para o ciclo de gestão de 2016, 

para efeitos do disposto no artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e na alínea o), do n.º 1, do 

artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
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11. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal dos Documentos Previsionais para o ano de 2016, 

para o ano financeiro de 2016, para efeitos do disposto na alínea a), n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro; 

 

12. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Taxa de Recursos Hídricos (TRH) para 2016 – 

Penafiel Verde, nos termos da alínea b), do n.º 1, do art.º 25, da Lei n.º 575/2013, de 12 de setembro; 

 

13. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de minuta do Contrato-Programa da Penafiel Verde, 

EM, para o ano 2016, para efeitos do disposto, n.º 5, do art.º 47, da lei.º 50/2012, de 31 de Agosto; 

 

14. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Normas de funcionamento da “Mostra de Teatro 

Juvenil”, nos termos da alínea g), do n.º 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 

15. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Normas de funcionamento do concurso “ 25 de 

Abril – 42 anos de liberdade”, nos termos da alínea g), do n.º 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 

16. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração do Regulamento do Património Ativo – 

Conservação e Reabilitação Urbana, para efeitos da alínea g), do n.º 1, do artigo n.º 25, da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro; 

 

17. Discussão e votação proposta da Câmara Municipal de abertura do concurso público para “Concessão do 

Direito de Exploração do Quiosque no Largo da Misericórdia – Penafiel”, para efeitos do disposto na al. p), 

do n.º 1, do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 

 
18. Conhecimento das minutas das atas e das atas das reuniões da Câmara Municipal aprovadas, nos termos 

da alínea x) do n.º 1 do artigo 35.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
 

 

Paços do Município, 23 de novembro de 2015. 

 

 




