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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 27 de abril de 2017, pelas 17h00, no auditório do 

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

 

 

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 dos Documentos de Prestação de Contas e Relatório 

de Gestão de 2016, bem como a Aplicação de Resultados do Exercício de 2016, do Município de Penafiel, 

nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 25.º, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro; 

 

4. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de 1ª Revisão do Orçamento da Receita, 1ª Revisão 

ao Orçamento da Despesa, do Município de Penafiel, do Saldo da Gerência de 2016, de acordo com a 

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

 

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

na regularização de uma exploração pecuária, localizada na Rua Manuel Oliveira Barbosa, Alvite, Freguesia 

de Paço de Sousa, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Sandra Cristina Oliveira da Costa, ao abrigo do 

Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro - Proc. 110DBU/16; 

 

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

na regularização de uma exploração agrícola, localizada na Rua do Amieiro, 1580, Freguesia de Abragão, 

Concelho de Penafiel, cujo proprietário é José Alberto Mendanha de Barros Freire, ao abrigo do Decreto-Lei 

nº 165/2014, de 5 de novembro – Proc. 170DBU/17; 

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

na regularização de uma exploração pecuária, localizada no Lugar de Irivo, Freguesia de Irivo, Concelho de 
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Penafiel, cujo proprietário é José Vieira Maia, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – 

Proc. 12011DBU/16; 

 

8. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração ao artigo 5º do Regulamento de 

Concessão de Benefícios Sociais aos Bombeiros do Município, nos termos da al. g), do n.º 1, do art.º 25º, 

da Lei 75/2013 de 12 de setembro; 

 

9. Conhecimento da petição remetida à mesa da Assembleia Municipal, sobre o alargamento do horário de 

funcionamento da Biblioteca Municipal de Penafiel, de acordo com o disposto na alínea h), do artº 29º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 

10. 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, 21 de abril de 2017 

 

 

      




