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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 26 de janeiro de 2016, pelas 21h, no auditório do Pavilhão de Feiras e Exposições de 

Penafiel, com a seguinte: 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

 

1. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de uma exploração pecuária, localizada na Quinta dos Passais de Cima e de 

Baixo, Freguesia de Duas Igrejas, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Ricardo José da Silva Rocha, ao 

abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – Proc. 6623DBU/15, para os efeitos previstos na 

al. a), do n.º 4 do art.º 5, do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

2. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de uma exploração pecuária, localizada na Travessa da Oliveira, nº 160, 

Freguesia de Capela, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Beatriz da Silva Moreira, ao abrigo do 

Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – Proc. 11120DBU/15, para os efeitos previstos na al. a), do 

n.º 4 do art.º 5, do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

3. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do interesse público municipal 

na regularização de uma exploração pecuária, localizada na Travessa do Paço, nº 62, Vila Cova, Freguesia 

de Luzim e Vila Cova, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Maria de Fátima Matos Ferreira Brandão, ao 

abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – Proc. 10705DBU/15, para os efeitos previstos na 

al. a), do n.º 4 do art.º 5, do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

4. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do interesse público municipal 

na regularização de uma exploração pecuária, localizada na Rua Major Arrochela Lobo, nº 59, Freguesia e 

Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Manuel Carvalho de Oliveira, ao abrigo do Decreto-Lei nº 

165/2014, de 5 de novembro – Proc. 10753DBU/15, para os efeitos previstos na al. a), do n.º 4 do art.º 5, 

do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 
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5. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do interesse público municipal 

na regularização de uma exploração pecuária, localizada no Lugar de Bairros, Freguesia de Paço de Sousa, 

Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Luís Jorge Vieira da Silva Carvalho, ao abrigo do Decreto-Lei nº 

165/2014, de 5 de novembro – Proc. 9366DBU/15, para os efeitos previstos na al. a), do n.º 4 do art.º 5, 

do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

6. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do interesse público municipal 

na regularização de uma exploração pecuária, localizada no Lugar de Agilde, Freguesia de Bustelo, 

Concelho de Penafiel, cujo proprietário é José de Jesus Gomes, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 

5 de novembro – Proc. 6730DBU/15, para os efeitos previstos na al. a), do n.º 4 do art.º 5, do Decreto-Lei 

nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do interesse público municipal 

na regularização de uma exploração pecuária, localizada na Travessa do Casal, nº 37, Freguesia de 

Galegos, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é António Moreira de Sousa – Cabeça de Casal de, ao 

abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – Proc. 10792DBU/15, para os efeitos previstos na 

al. a), do n.º 4 do art.º 5, do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

8. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de uma exploração pecuária, localizada no Lugar de Ordins, Freguesia de 

Lagares, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Laurinda Soares de Oliveira, ao abrigo do Decreto-Lei nº 

165/2014, de 5 de novembro – Proc. 6381DBU/15, para os efeitos previstos na al. a), do n.º 4 do art.º 5, 

do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

9. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do interesse público municipal 

na regularização de uma exploração pecuária, localizada no Lugar de Monteira, Freguesia de Bustelo, 

Concelho de Penafiel, cujo proprietário é José Silva Barbosa, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 

de novembro – Proc. 10707DBU/15, para os efeitos previstos na al. a), do n.º 4 do art.º 5, do Decreto-Lei 

nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

10. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de uma exploração pecuária, localizada na avª Egas Moniz, 1304, Freguesia de 

Paço de Sousa, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é João Barbosa Alves Fernandes, ao abrigo do 

Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – Proc. 10791DBU/15, para os efeitos previstos na al. a), do 

n.º 4 do art.º 5, do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 
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11. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal Reconhecimento do interesse público municipal 

na regularização de uma exploração pecuária, localizada na Rua do Areal, S. Paio da Portela, Freguesia de 

Termas de S. Vicente, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Paulo Eduardo Constante Sousa, ao abrigo 

do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – Proc. 10642DBU/15, para os efeitos previstos na al. a), 

do n.º 4 do art.º 5, do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

12. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de uma exploração pecuária, localizada na rua de Espindo, 259, Freguesia de 

Bustelo, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é José Marinho Moreira da Costa, ao abrigo do Decreto-Lei 

nº 165/2014, de 5 de novembro – Proc. 10706DBU/15, para os efeitos previstos na al. a), do n.º 4 do art.º 

5, do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

13. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de uma exploração pecuária, localizada no Lugar de Beco do Monte, Portela, 

Freguesia de Termas de S. Vicente, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Gaspar Soares da Silva 

Moreira, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – Proc. 9005DBU/15, para os efeitos 

previstos na al. a), do n.º 4 do art.º 5, do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

14. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de uma exploração pecuária, localizada na avª Dr. Avelino de Sousa Soares, 

847, Freguesia de Rans, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Vitorino Rodrigues de Sousa, ao abrigo 

do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – Proc. 6564DBU/15, para os efeitos previstos na al. a), do 

n.º 4 do art.º 5, do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

15. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de uma exploração pecuária, localizada na Rua 1º de Janeiro, 38, Freguesia de 

S. Mamede de Recesinhos, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Alfredo Babo Pinheiro, ao abrigo do 

Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – Proc. 11188DBU/15, para os efeitos previstos na al. a), do 

n.º 4 do art.º 5, do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

16. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de uma exploração pecuária, localizada no Lugar de S. Julião, Freguesia de 

Capela, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Maria Adelaide dos Santos Pereira, ao abrigo do Decreto-

Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – Proc. 9725DBU/15, para os efeitos previstos na al. a), do n.º 4 do 

art.º 5, do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 
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17. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de uma exploração pecuária, localizada na Rua das Agras, Cabroelo, Freguesia 

de Capela, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Maria da Conceição da Rocha Oliveira Martins, ao 

abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – Proc. 9365DBU/15, para os efeitos previstos na 

al. a), do n.º 4 do art.º 5, do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

18. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de uma exploração pecuária, localizada na Rua Senhora da Guia, 39, Freguesia 

de Rans, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Sociedade Agrícola Jardim e Martins, Lda., ao abrigo do 

Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – Proc. 9210DBU/15, para os efeitos previstos na al. a), do 

n.º 4 do art.º 5, do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

19. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal e reconhecimento do interesse público municipal 

na regularização de uma exploração pecuária, localizada no Lugar da Igreja, Vila Cova, Freguesia de Luzim 

e Vila Cova, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Maria Rosa Vieira Pinto, ao abrigo do Decreto-Lei nº 

165/2014, de 5 de novembro – Proc. 11157DBU/15, para os efeitos previstos na al. a), do n.º 4 do art.º 5, 

do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

20. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de uma exploração pecuária, localizada na Rua de Quintela, 28, Freguesia de 

Duas Igrejas, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Eugénia da Conceição Moreira de Oliveira, ao abrigo 

do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – Proc. 9552DBU/15, para os efeitos previstos na al. a), do 

n.º 4 do art.º 5, do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

21. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de uma exploração pecuária, localizada na Travessa de S. Julião, Freguesia de 

Capela, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Carmelino dos Santos, ao abrigo do Decreto-Lei nº 

165/2014, de 5 de novembro – Proc. 9724DBU/15, para os efeitos previstos na al. a), do n.º 4 do art.º 5, 

do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro; 

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

entre o Município de Penafiel e a Freguesia de Termas de S. Vicente, relativo à cedência, a título gratuito, 

de um prédio urbano, edifício escolar de dois pavimentos e quintal, com a área de 306m2 e descoberta de 

1.414m2, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 01536 e com o artigo matricial nº 5020, 

sito no Lugar de Torre, freguesia de Termas de S. Vicente, município de Penafiel, para os efeitos previstos 

na alínea j), do nº 1, do artigo 25º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 
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23. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de minuta do contrato administrativo a celebrar 

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

prédios: - edifício de rés-do-chão destinado ao ensino primário, com a área coberta de 177,30 m2 e 

descoberta de 1300m2, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 01315, sito no Lugar de 

Carvalheiro, freguesia de Galegos, município de Penafiel, e com o artigo matricial 1158; e - edifício de rés-

do-chão e andar destinado ao ensino pré-primário, com a área coberta de 132,60 m2 e descoberta de 

517,40 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 01259, sito no Lugar de Carvalheiro, 

freguesia de Galegos, município de Penafiel, e com o artigo matricial 1121, para os efeitos previstos na 

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

 

24. Conhecimento do Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

Penafiel, 15 de janeiro de 2016 

 

 

 

         Paços do Município, 23 de novembro de 2015 

 


