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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 30 de junho 2014, pelas 17h30, no 

auditório do Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel, com os seguintes pontos: 

 

 

ORDEM DO DIA    

 

1. Aprovação das atas das sessões anteriores;  

 

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 na 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 de submissão do procedimento para efeitos da emissão de 

autorização de repartição de encargos do contrato “Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica às 

Instalações Alimentadas em Baixa Tensão Normal (BTN), incluindo a iluminação Pública, em Baixa 

Tensão Especial (BTE) e em Média Tensão (MT), do Município de Penafiel) ”, para efeitos do disposto no 

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

 

4. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de adenda ao protocolo de delegação de 

competências do Município de Penafiel na Penafiel Activa, para efeitos da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto e lei n.º 75/2013, de setembro 2013; 

 
5. Discussão e votação da proposta de acordo expresso da Assembleia Municipal do município de Penafiel, 

nos termos da alínea b) do artigo 54.º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, com a deliberação 

tomada pela Assembleia Intermunicipal Tâmega e Sousa, relativamente à alteração do critério de 

imputação do montante da dívida da VALSOUSA (Regime de Crédito e de Endividamento Municipal. 

Entidades relevantes para efeitos de limites da dívida total. Alteração do crédito de imputação); 
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6. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de proposta de projeto de atualização do 

Regulamento de Concessão de Benefícios Sociais aos Bombeiros do Município, para efeitos da al. g), do n.º 

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

 

7. 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, 25 de junho de 2014 

 




