
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENAFIEL 

Praça do Município – 4564-002 Penafiel Tel.: 255 710 700 Fax.: 255 711 066 
Correio Electrónico: penafiel@cm-penafiel.pt;  

                                              anabela.rodrigues@cm-penafiel.pt 

 1

 

   
 

    
  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 27 de 

fevereiro 2015, pelas 17h30, 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. Tomada de posse do cidadão Almiro Óscar Mateus para o cargo de Provedor do Munícipe; 

 

3. 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; 

 

4. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração à redação dos artigos 92.º e 93.º, do 

Regulamento Municipal de Trânsito, Circulação e Estacionamento, para efeitos da alínea g), do n.º 1, do 

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

 

5. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração à redação do artigo 13.º, 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; 

 

6. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal referente ao projeto de Regulamento de Municipal 

respeitante a apoios a conceder pelo Município de Penafiel na promoção das novas medidas de apoio à 

inserção de Trabalho- Estágio-Emprego e Estímulo-Emprego, nos termos da alínea g), do n.º 1, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; 

 

7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de minuta do Contrato- Programa da Penafiel 

Verde, EM, para o ano 2015, para efeitos do disposto, n.º 5, do art.º 47, da lei.º 50/2012, de 31 de 

Agosto; 
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8. 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; 

 

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

Abril – 41 anos de liberdade”, nos termos da alínea g), do n.º 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 
10. Conhecimento da deliberação da Câmara Municipal n. 613, de 19-02-2015, referente à 1.ª Correção 

Material e Retificação do Plano Diretor Municipal de Penafiel, em conformidade com o artigo 97.º-A do 

RJIGT; 

 
11. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal Reconhecimento de Interesse Público Municipal 

relativo à obra de construção do Caminho de Vilarinho na Freguesia de Peroselo, nos termos da alínea 

a), n.º 7, artigo 39.º do regulamento do PDM; 

 
12. Indicação de um Presidente de Junta de Freguesia para participar no XXII Congresso da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, nos dias 27 e 28 de março, em Troia; 

 
13. 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, 20 de fevereiro de 2015 

 

 

 

 

 


