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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, convoco a Assembleia 

Municipal para uma Sessão Ordinária, a realizar no dia 24 de fevereiro de 2017, pelas 20h30, no auditório 

do Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel, com a seguinte: 

 

 

ORDEM DO DIA 

 
 

1. Aprovação das atas 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 de atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de 

Penafiel a Fernando de Sousa Melo, ao abrigo do disposto no artigo n.º 2, do Regulamento para Atribuição 

de Medalhas Honoríficas, aprovada por unanimidade, em reunião do Executivo de 16 de fevereiro de 2016; 

 
4. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal Atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de 

Penafiel a Joaquim Coelho da Rocha Santos ao abrigo do disposto no artigo n.º 2, do Regulamento para 

Atribuição de Medalhas Honoríficas, aprovada por unanimidade, em reunião do Executivo de 16 de 

fevereiro de 2016; 

 
5. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal Atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de 

Penafiel a Joaquim Emílio da Silva Pereira ao abrigo do disposto no artigo n.º 2, do Regulamento para 

Atribuição de Medalhas Honoríficas, aprovada por unanimidade, em reunião do Executivo de 16 de 

fevereiro de 2016; 

 

6. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal Atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de 

Penafiel a Joaquim da Silva Sousa, ao abrigo do disposto no artigo n.º 2, do Regulamento para Atribuição 

de Medalhas Honoríficas, aprovada por unanimidade, em reunião do Executivo de 16 de fevereiro de 2016; 
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7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal Atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de 

Penafiel, a título póstumo, a Manuel Ferreira ao abrigo do disposto no artigo n.º 2, do Regulamento para 

Atribuição de medalhas Honoríficas, aprovada por unanimidade, em reunião do Executivo de 16 de 

fevereiro de 2016; 

 

8. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para autorização prévia para a assunção dos 

compromissos da Renovação dos Contratos de “Fornecimento contínuo de Energia Eléctrica às instalações 

alimentadas em Baixa Tensão Normal (BTN), incluindo a Iluminação Pública, em Baixa Tensão Especial 

(BTE) e em Média Tensão (MT), do Município de Penafiel”, Lotes A, B, C e D, nos seguintes valores: Ano 

de 2017: 2.100.000,00€; Ano de 2018: 700.000,00€., para os efeitos do 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 da proposta da Câmara Municipal de abertura do concurso público “CONCESSÃO DA 

EXPLORAÇÃO DO DAS FRAÇÕES/LOJAS COMERCIAIS DO MERCADO MUNICIPAL - PENAFIEL”, pelo prazo 

de 15 anos, com a renda base de 1.000,00€/mês + IVA à taxa legal em vigor, nomeação do júri do 

procedimento e aprovação Programa de Concurso e Caderno de Encargos, para efeitos do previsto na 

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

 

10. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração às cláusulas 3ª-1, 9ª-1, 10ª-2, 20ª-3, 

4 e 5, e 23ª-5, da 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, 

aprovada pela deliberação da Câmara Municipal nº 1471, de 2016-12-15, para efeitos da al. k), do n.º 1, 

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

 
11. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de aprovação da minuta de contrato de concessão 

de apoio ao investimento para a construção de uma Lavandaria Hospitalar, a celebrar entre o Município de 

Penafiel e CLÍNICA MÉDICA ARRIFANA DE SOUSA, SA, bem como a atribuição do seguinte benefício: - 

Isenção da cobrança da taxa de emissão do alvará referente ao processo 273/LI/15, no valor de 

2.689,55€, para efeitos do previsto 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; 

 
12. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de aprovação do Projeto de “Regulamento Comércio 

+ Acessível, Programa de Promoção da Acessibilidade a Espaços Comercias”, bem como a minuta de 

contrato administrativo, para efeitos da al. g) do n.º 1 do art.º 25º, da Lei 73/2013 de 3 de setembro; 
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13. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Reorganização Parcial dos Serviços Municipais, 

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

 

14. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Revogação do “Regulamento de Alienação de 

Lotes da Zona Empresarial/Industrial de Recezinhos”, para efeitos da al. g), do n.º 1, do art.º 25º, da Lei 

73/2013 de 3 de setembro; 

 
15. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração parcial da decisão da Assembleia 

Municipal, tomada na 2ª reunião da sessão de dezembro de 2016, sob a proposta da Câmara Municipal 

(deliberação nº 1404, de 2016-10-27) – atualização de taxas e outras receitas municipais para o ano de 

2017, para efeitos da al. g), do n.º 1, do art.º 25º, da Lei 73/2013, de 3 de setembro; 

 
16. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração ao quadro 33 (Taxas pela utilização de 

serviços do Museu Municipal), da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Penafiel, para efeitos da al. 

g), do n.º 1, do art.º 25º, da Lei 73/2013, de 3 de setembro; 

 

17. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alterações ao “Regulamento Interno do Museu 

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

 

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

na regularização de uma exploração pecuária, localizada na Rua do Pinheiro, Vila Cova, Freguesia de Luzim 

e Vila Cova, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Maria da Conceição Nogueira Ferreira da Silva, ao 

abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro - Proc. 11936DBU/16, 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 de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 

na regularização de uma exploração industrial, localizada na Rua Cimo de Vila, 337, Freguesia de Valpedre, 

Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Luis Malafaya Oliveira Sá, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, 

de 5 de novembro - Proc. 12141DBU/16, 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 em Barbedos, Freguesia de Paço de Sousa, 

Concelho de Penafiel, cujo proprietário é António Barbosa de Sousa Pereira, ao abrigo do Decreto-Lei nº 

165/2014, de 5 de novembro - Proc. 11933DBU/16, 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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21. Conhecimento das minutas das atas e das atas das reuniões de 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, 17 de fevereiro de 2017. 

 

 

      




