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EDITAL 
                                                                                                                        
 

     Alberto Fernando da Silva Santos, Presidente da Assembleia Municipal de Penafiel: 

TORNA PÚBLICO QUE, no uso da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do artigo 49.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, convoca a Assembleia Municipal, para uma Sessão Ordinária, a realizar no 

próximo dia 29 de junho de 2015, pelas 14h30, no auditório do Pavilhão de Feiras e Exposições de 

Penafiel, com a seguinte: 

 

 

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. Apresentação Pública de Diagnóstico e Plano Local de Saúde pelo ACES Tâmega II e Vale do Sousa Sul; 

 

4. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de normas gerais de funcionamento do programa 

“Férias Educativas”, para o ano de 2015, aprovado em reunião de Câmara de 21 de maio de 2015, e 

aditamento do nº 8, ao artigo 5º, das Normas gerais de funcionamento do programa “Férias Educativas”, 

para o ano de 2015, aprovado em reunião de 04 de junho de 2015, para efeitos da al. g) do n.º 1 do art.º 25 

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

 
5. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Normas gerais de funcionamento do programa 

“Férias Desportivas 2015”, aprovado em reunião de Câmara de 21 de maio de 2015, e aditamento do nº 8, 

ao artigo 4º, Normas gerais de funcionamento do programa “Férias Desportivas 2015”, para o ano de 2015, 

aprovado em reunião de 04 de junho de 2015, para efeitos da al. g) do n.º 1 do art.º 25, da Lei 75/2013, de 

12 de setembro; 

 

6. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal minuta do contrato administrativo a celebrar entre o 

Município de Penafiel e a Freguesia de Termas de S. Vicente, relativo a cedência àquela freguesia, a título 

gratuito, de um espaço que faz parte integrante do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial com o 

nº 00469, para os efeitos previsto no disposto na alínea j), do nº 1, do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro; 
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7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal minuta do contrato administrativo a celebrar entre o 

Município de Penafiel e a Freguesia de Oldrões, relativo a cedência àquela freguesia, a título gratuito, do 

edifício escolar – Escola Pré-Primária, com a área coberta de 192m2 e descoberta de 1.402m2, descrito na 

Conservatória do Registo Predial com o nº 00236, sito no Lugar de Bodelos, Freguesia de Oldrões, deste 

concelho e com o artigo matricial 769, para os efeitos previsto no disposto na alínea j), do nº 1, do art.º 25º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

 

8. Discussão e votação proposta da Câmara Municipal de autorização para abertura de procedimento concursal 

para seleção de candidatos com vista à ocupação, em regime de contrato por tempo determinado – contrato 

a termo resolutivo certo, até 94 postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal, no âmbito 

das Atividades de Enriquecimento Curricular, para o ano 2015/2016 e autorização prévia da assunção de 

compromisso plurianual, para efeitos do n.º2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro (Lei do 

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

 
9. Discussão e votação proposta da Câmara Municipal da proposta final da 2ª Alteração ao PDM de Penafiel nos 

termos do disposto no do artigo 79.º e do artigo 96.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (Decreto-Lei n.º380/99, de 22 de Setembro, na sua redação atual); 

 
10. Discussão e votação proposta da Câmara Municipal 1.ª. Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 2.ª 

Revisão ao Orçamento Despesa, para efeitos no disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro; 

 
11. Discussão e votação proposta da Câmara Municipal de modificação objetiva do contrato para reposição do 

reequilíbrio financeiro relativo ao contrato de “GRANDE REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA 

INSTALAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL E ÁREA ENVOLVENTE – CONSTITUIÇÃO DE UM DIREITO DE 

SUPERFÍCIE DESTINADO À CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE DOIS PARQUES DE ESTACIONAMENTO 

SUBTERRÂNEO E CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE PARCÓMETROS À SUPERFÍCIE”, a fls. 47 a 55, livro n.º 

58 do Notário Privativo da Câmara Municipal de Penafiel, para efeitos do disposto na al. p), do n.º 1, artigo 

25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
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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, 23 de junho de 2015 

 




