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  Ex.mo(a) 

Senhor(a) 
 

Ao abrigo do n.º 1 do artigo 53.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 22 de 

dezembro 2016, 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. 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; 

 

3. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da 3.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 3.ª ao 

Orçamento da Despesa e 2.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, nos termos da alínea a), n.º 1, 

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

 
4. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Atualização das taxas e outras receitas 

municipais para o ano 2017, para os efeitos previstos na alínea b), do nº 1, do artigo 25º, da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro;  

 
5. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Mapa de Pessoal para o ciclo de gestão de 2017, 

para efeitos do disposto no artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e na alínea o), do n.º 1, do 

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

 

6. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal dos documentos Previsionais para o ano financeiro 

de 2017, para efeitos do disposto na alínea a), n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro; 

 

7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração das taxas de Recursos hídricos de água 

e saneamento para o ano de 2017 - Penafiel Verde, E. M, nos termos da alínea b), do n.º 1, do art.º 25, 

da Lei n.º 575/2013, de 12 de setembro; 
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8. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de minuta do Contrato Programa para 2017, a 

celebrar entre o Município de Penafiel e a Penafiel Verde, EM para efeitos do disposto, n.º 5, do art.º 47, 

da lei.º 50/2012, de 31 de Agosto; 

 

9. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal do projeto de Regulamento do Concurso “25 de 

Abril – Uma história de liberdade”, nos termos da alínea g), do n.º 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; 

 

10. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de projeto de Regulamento da Comissão Municipal 

de Proteção ao Idoso de Penafiel, nos termos da alínea g), do n.º 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; 

 

11. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de projeto do Regulamento Municipal de Concessão 

de Apoios no domínio da Ação Social aprovada pela deliberação da Câmara Municipal nº 1457, de 2016-

12-02, e 1.ª alteração da mesma proposta de regulamento, aprovada pela deliberação da Câmara 

Municipal nºxxx, de 2016-12-15, nos termos da alínea g), do n.º 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; 

 

12. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração ao Regulamento do Horário de 

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Município de Penafiel, para efeitos da alínea g), do n.º 

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

 

13. Discussão e votação proposta da Câmara de minuta do protoloco a celebrar entre o Município de Penafiel e 

a EDP Distribuição – Energia, S.A., relativo à alteração do Anexo I ao contrato de concessão da distribuição 

de energia elétrica em baixa tensão, celebrado entre eles em 28-06-2001, para efeito do disposto na aliena 

p), do nº 1, do artº 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

 

14. Discussão e votação proposta da Câmara Municipal de abertura do concurso público para “CONCESSÃO DA 

EXPLORAÇÃO DO BAR DO PARQUE DE LAZER DE MARECOS - PENAFIEL”, pelo prazo de 15 anos, com a 

renda base de 500,00€/mês + IVA à taxa legal em vigor”, 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; 

 

15. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de minuta do Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências, a celebrar entre a Comunidade Intermunicipal Tâmega e Sousa e o Município 

de Penafiel, relativo a competências relacionadas com o sistema de mobilidade e serviço público de 

transporte de passageiros municipal, para efeitos da al. k) do n.º 1 do art.º 25º do mesmo diploma; 
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16. Discussão e votação proposta da Câmara para aprovação de parecer favorável e confirmação da 

manutenção da integração do Município na sociedade concessionária da exploração e gestão do sistema 

multimunicipal de saneamento do Grande Porto, a (nova) SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto, S. 

A., sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, por cisão da sociedade Águas do Norte, S.A., 

constituída pelo Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, com dispensa de elaboração e registo do projeto 

de cisão;  

 

17. Conhecimento das minutas das atas e das 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, 16 de dezembro de 2016. 

 

 




