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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 29 de junho 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 de Relatório e Contas Consolidadas do Exercício de 

2016, do Município de Penafiel e empresas municipais Penafiel Verde, EM e Penafiel Activa, EM; 

 
4. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da Tramitação Digital dos Requerimentos e 

Processos de Urbanismo - Orientações para Instruções dos Processos. 

 

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

na regularização de uma exploração pecuária, localizada no Lugar de Pedrantil, Freguesia de Croca, 

Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Maria Alzira Dias Magalhães – Proc. 11935DBU16, ao abrigo do 

Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro. 

 

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

na regularização de uma exploração pecuária, localizada no Lugar de Vez de Aviz, Freguesia de Abragão, 

Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Maria Laura Soares Pinto Teixeira – Proc. 1002DBU/17ao abrigo 

do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro.  

 

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 Campelos, Lameiro ou Rande, 

Milhundos, Freguesia de Penafiel, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Prudência Rodrigues da Cunha 

– Proc. 12246DBU/16, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro.  

 

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

na regularização de uma exploração pecuária, localizada na Rua de S. Gonçalo, 221, Portela, Freguesia de 
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Termas de S. Vicente, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Augusto Bernardo da Rocha Neves – Proc. 

12247DBU/16, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro.  

 

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

na regularização de uma exploração pecuária, localizada no Lugar de Samil, Freguesia de Abragão, 

Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Maria da Conceição de Azevedo Mendes Pinto – Proc. 

519DBU/17, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro.  

 

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

na regularização de uma exploração pecuária, localizada no Lugar de Igreja, Freguesia de Capela, 

Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Abel de Oliveira – Proc. 573DBU/17, ao abrigo do Decreto-Lei nº 

165/2014, de 5 de novembro.  

 

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

na regularização de uma exploração pecuária, localizada na Av. de Ordins, Lagares, Freguesia de Lagares e 

Figueira, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Maria Zita Rodrigues – Proc. 776DBU/17, ao abrigo do 

Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro.  

 

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

na regularização de uma exploração pecuária, localizada no Lugar de Casais, Freguesia de Galegos, 

Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Penafiel Carnes, Lda., – Proc. 12175DBU/16, ao abrigo do 

Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro.  

 

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

na regularização de uma exploração pecuária, localizada no Lugar de Casais, Freguesia de Galegos, 

Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Penafiel Carnes, Lda. – Proc. 280DBU/17, ao abrigo do Decreto-

Lei nº 165/2014, de 5 de novembro. 

 

14. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de redução do valor do seguro de caução do 

contrato “GRANDE REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL E 

ÁREA ENVOLVENTE – CONSTITUIÇÃO DE UM DIREITO DE SUPERFÍCIE DESTINADO À CONSTRUÇÃO E 

EXPLORAÇÃO DE DOIS PARQUES DE ESTACIONAMENTO E CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE 

PARCÓMETROS À SUPERFÍCIE”, fixando-se a quantia em 23.435€. 

 

15. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de minuta da adenda ao contrato administrativo 

celebrado entre o Município de Penafiel e a Freguesia de Termas de São Vicente, em 2 de julho de 2015, 
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relativo à cedência, a título gratuito, de um espaço destinado a estabelecimento de bebidas de apoio às 

Piscinas Municipais das Termas de S. Vicente. 

 

16. Conhecimento da minuta da ata 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, 23 de junho de 2017 

 

 

      




