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Exmo. Sr. ou Sr.ª: Deputado (a) Municipal 
 
 

 
 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 para a 

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal convocada para o dia 24 de abril 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 75/2013, de 12 de setembro; 

 

3. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alterações ao 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; 

 
4. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de prestação de contas e relatório de Gestão 2014, 

Aplicação de Resultados do Exercício de 2014, nos termos da alínea i), do n.º 1 do artigo 33.º e alínea l), 

do n.º 2, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 
5. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal e Relatório de Contas Consolidadas de 2014, do 

Município de Penafiel e empresas municipais Penafiel Verde EM e Penafiel Ativa, EM, nos termos do n.º 1, 

do artigo 76, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro; 

 

6. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da primeira revisão ao Orçamento da Receita, 

primeira revisão ao Orçamento da Despesa, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; 
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7. Discussão e votação proposta da Câmara Municipal de abertura do concurso público para “Concessão do 

Direito de Exploração do Quiosque na av.ª Sacadura Cabral – 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; 

 

8. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da 2.ª revisão da Carta Educativa do Concelho de 

Penafiel, nos termos do disposto no n. 4, do artigo 20.º e do n.1, do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 

7/2003, de 15 de janeiro; 

 
9. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da repartição encargos plurianuais, referente ao 

contrato/protocolo a celebrar com as empresas concessionárias dos circuitos de transportes escolares, 

Valpi Bus – Alberto Pinto & Filhos, Transportes Rodoviários, SA; Transdev Douro, SA; Empresa de 

Transportes Gondomarense, Lda. e Rodonorte Transportes Portugueses, SA, para efeitos do disposto no 

artigo 22.º, nºs 1 e 6, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho;  

 
10. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Repartição de Encargos do Contrato 

“Fornecimento de Refeições Transportadas e Refeições com Confeção Local em Jardins-de-infância e 

Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública do Concelho de Penafiel” - ano letivo 2015/2016, 

para efeitos do disposto no artigo 22.º, nºs 1 e 6, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho; 

 

11. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal do projeto de Regulamento do Concurso “Os 

Direitos da Criança vistos por gente de palmo e meio” – Biblioteca Municipal de Penafiel, para efeitos da al. 

g) do n.º 1 do art.º 25 do da Lei 75/2013 de 12 de setembro; 

 

12. Conhecimento das minutas das atas e as 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, 17 de abril de 2015 

 

 

 


