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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 28 de fevereiro de 2018, pelas 17h, no auditório do 

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

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Discussão e votação da proposta de Regimento da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) n.° 1 do 

artigo 26.°, da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro; 

 

2. Aprovação da ata da sessão anterior; 

 
3. 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; 

 
4. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da 1ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 

efeitos do previsto na alínea a), do nº 1, do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 

5. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração do artigo 16.º, do Regulamento 

Comércio + Acessível, pelo que, onde se lê «caduca a 31 de dezembro de 2017» deverá passar a ler-se 

«caduca a 31 de dezembro de 2018, para os efeitos previstos na alínea g), do nº 1, do artigo 25º do 

anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro. 

 
6. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de minuta do contrato administrativo a celebrar 

entre o Município de Penafiel e a Freguesia de Galegos, relativo à cedência a título gratuito do edifício de 

rés-do-chão com logradouro destinado ao ensino primário e pré-primário, com área coberta de 375m2 e 

descoberta 1.102 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 01302, sito no Lugar da 

Agulha-Cruzeiro, freguesia de Galegos, município de Penafiel e com o artigo matricial 1146, para instalação 

dos serviços de atendimento da Junta de Freguesia, para os efeitos previstos na alínea j), do nº 1, do 

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

 

7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de minuta do contrato administrativo a celebrar 

entre o Município de Penafiel e a Freguesia de Recezinhos (S. Mamede), relativo à cedência a título 

gratuito do edifício destinado ao ensino primário, com área coberta de 900 m2, descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 00979, sito no Lugar do Souto, freguesia de Recezinhos (S. Mamede), 

município de Penafiel e com o artigo matricial 238, para instalação de serviços de interesse público, 
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designadamente a prestação de apoio aos idosos, para os efeitos previstos na alínea j), do nº 1, do artigo 

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

 
8. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de aprovação da Operação de Reabilitação Urbana 

Sistemática de Entre-os-Rios, nos temos dos artigos 16º e 17º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 

(RJRU-Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 e outubro na sua redação atual).    

 
9. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de provação da Operação de Reabilitação Urbana 

Sistemática do Vale do Cavalum, nos temos dos artigos 16º e 17º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (RJRU-Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 e outubro na sua redação atual); 

 

10. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de regularização extraordinária de vínculos 

precários na Administração Pública, nos termos do n.º 2, do artigo 6, da Lei n.º 112/2017, de 29 de 

dezembro; 

 

11. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da primeira alteração do Mapa de Pessoal do 

Município de Penafiel relativa ao ciclo anual de gestão do ano de 2018, tendo em conta o programa de 

regularização de vínculos precários na Administração Pública – Lei 112/2017, de 29 de dezembro, nos 

termos do artigo 29, da Lei 35/2014 de 20 de junho; 

 

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

na regularização de uma exploração de massas minerais (pedreira), localizada na rua da Presa (EM 589), 

Tapada de Vilar, Freguesia de Duas Igrejas, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Britafiel – Agregados 

e Ornamentais, SA. – Proc. 1073DBU17, para os efeitos previstos na al. a), do n.º 4 do artigo 5.º, 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 agrícola - viticultura, localizada no Lugar de Regadas, Freguesia de S. 

Mamede de Recezinhos, Concelho de Penafiel, cujo proprietário é Maria do Carmo Lopes Costa Ferreira de 

Melo Barroso – Proc. 746DBU/17, para os efeitos previstos na al. a), do n.º 4 do artigo 5.º, do Decreto-Lei 

nº 165/2014 de 5 de novembro; 

 

14. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de 

Penafiel a Atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel a Rui António Pinto da Silva, ao abrigo 

do disposto no artigo 2.º, do Regulamento para Atribuição de Medalhas Honoríficas, aprovada por 

unanimidade, em reunião do Executivo de 19 de fevereiro de 2018; 

 

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

Penafiel a título póstumo, ao Cónego António dos Santos, ao abrigo do disposto no artigo 2.º, do 
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Regulamento para Atribuição de Medalhas Honoríficas, aprovada por unanimidade, em reunião do 

Executivo de 19 de fevereiro de 2018; 

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

Penafiel a título póstumo, ao Padre Abel Teixeira Sobrinho, ao abrigo do disposto no artigo 2.º, do 

Regulamento para Atribuição de Medalhas Honoríficas, aprovada por unanimidade, em reunião do 

Executivo de 19 de fevereiro de 2018; 

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

Penafiel à Assembleia Penafidelense, ao abrigo do disposto no artigo 2.º, do Regulamento para Atribuição 

de Medalhas Honoríficas, aprovada por unanimidade, em reunião do Executivo de 18 de fevereiro de 2018; 

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

Penafiel, a José Fernando Coelho Ferreira, ao abrigo do disposto no artigo 2.º, do Regulamento para 

Atribuição de medalhas Honoríficas, aprovada por unanimidade, em reunião do Executivo de 19 de 

fevereiro de 2018; 

 

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

Penafiel, a Vitorino Pereira Ferreira, ao abrigo do disposto no artigo 2.º, do Regulamento para Atribuição 

de medalhas Honoríficas, aprovada por unanimidade, em reunião do Executivo de 19 de fevereiro de 2018; 

 

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

Penafiel, a Abílio Martinho Moreira da Silva, ao abrigo do disposto no artigo 2.º, do Regulamento para 

Atribuição de medalhas Honoríficas, aprovada por unanimidade, em reunião do Executivo de 19 de 

fevereiro de 2018; 

 

21. Conhecimento do Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas de 2015, 2016 e 2017; 

 
22. 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, 22 de fevereiro de 2018. 

      


