ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENAFIEL

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 28 de junho 2016, pelas 17h, 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 75/2013, de 12 de setembro;
3. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para nomeação do revisor oficial de contas para os
exercícios de 2016 e 2017, Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados, SROC, Lda., como auditor externo,
responsável pela certificação legal das contas do Município de Penafiel, nos exercícios de 2016 e 2017,
para efeito do estipulado no n.º 1 do artigo 77.º da Lei 73/2013;
4. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de autorização prévia para a assunção dos
compromissos plurianuais, do “Contrato de Aquisição de Serviços – Prestação de Serviços para a função de
Auditor Externo” com a seguinte repartição: Ano de 2016 – 13.333,33€ + IVA; Ano de 2017 – 20.000,00€
+ IVA; Ano de 2018 – 6.666,67€ + IVA, de acordo com o previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;
5. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal do Relatório de Contas Consolidadas de 2015, do
Município de Penafiel e empresas municipais Penafiel Verde, EM e Penafiel Activa, EM, nos termos do n.º 2
do artigo 76º, da Lei n.º73/2013, de 3 de setembro;
6. Discussão e votação proposta da Câmara Municipal da 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª Revisão
ao Orçamento Despesa e 1ª ao Plano Plurianual de Investimentos, nos termos da alínea a), do n.º 1, do
artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;
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7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração do mapa do pessoal para o ano de
2016, passando de 94 para 132 técnicos para o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento
Curricular, para os efeitos da alínea o), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;
8. Discussão e votação proposta da Câmara 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 132 postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal, no
âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular, para o ano 2016/2017 e autorização prévia da
assunção de compromisso plurianual, no valor mensal de 40.094,80€, para os efeitos previstos no nº 2, do
artº 64º, da Lei do Orçamento de Estado para 2016, aprovado pela Lei nº 7-A/2016, de 30 de março e de
acordo com o previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;
9. Discussão e votação proposta da Câmara de normas gerais de organização e funcionamento do programa
“Férias Desportivas”, para os efeitos da al. g) do n.º 1 do art.º 25, da Lei 75/2013, de 12 de setembro;
10. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal do projeto de regulamento “Projeto do
“Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo”, para os efeitos da alínea g), do n.º 1, do
artigo n.º 25, da Lei 75/2013, de 12 de setembro;
11. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de desafetação do domínio público para o domínio
privado do Município, de uma parcela de terreno, sita na Freguesia de Rio de Moinhos, com 129,60m2,
constituindo parte do traçado da Rua de Figueiredo, com início na Rua de Figueiredo a nascente e
prolongando-se no sentido nascente-poente, numa extensão de 29,50 metros, a confinar de norte e
nascente com Câmara Municipal, de poente com Rua de Figueiredo e de sul com Residência Paroquial, nos
termos do disposto na al. q) do n.º1 do artigo 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro;
12. Discussão e votação proposta da Câmara de alteração à minuta de contrato de concessão de apoio ao
investimento a celebrar entre o Município de Penafiel e JAPGEST, SGPS, SA, JAPIMOBILI – Gestão
Imobiliária, SA e JAPBLUE – Comércio de Automóveis, LDA, aprovada pela Assembleia Municipal, na sua
sessão de 26 de fevereiro de 2016, sob proposta da Câmara Municipal de 18 de fevereiro 2016, para os
efeitos previstos no artigo 8.º, do Regulamento de Concessão de Apoio ao Investimento Estratégico
(RCAIE) e do n.º 2, do artigo 16º, da Lei 73/2013 de 3 de setembro;
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13. Discussão e votação proposta da Câmara de atribuição dos seguintes benefícios, de acordo com os termos
da minuta de contrato de concessão de apoio ao investimento a celebrar entre o Município de Penafiel e
JÚLIGOMES CONFEÇÕES LDA.: Isenção da cobrança da taxa de IMI, por um período de 2 anos; Isenção
da cobrança da taxa de derrama, por um período de 2 anos; - Isenção da cobrança das taxas municipais,
no valor de 20.259,74€, para os efeitos previstos no artigo 8.º, do Regulamento de Concessão de Apoio ao
Investimento Estratégico (RCAIE) e do n.º 2, do artigo 16º, da Lei 73/2013 de 3 de setembro;
14. 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, 21 de junho de 2016

3
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

