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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 07 de dezembro de 2018 (sexta feira), pelas 17h, 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 da 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, 

3.ª Revisão do Orçamento da Receita e 3ª Revisão ao Orçamento da Despesa, do Município de Penafiel., 

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

 
4. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal referente ao mapa de pessoal para o ciclo de 

gestão de 2019 aprovado pela deliberação da Câmara Municipal n.º 516 de 2018-10-15 e alterado pela 

deliberação da Câmara Municipal n.º 577 de 2018-12-03, para os efeitos previstos no art.º 29.º, da Lei nº 

35/2014, de 20 de junho e na alínea o), 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 dos Documentos Previsionais para o ano de 2019, 

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

 

6. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração das taxas de Recursos Hídricos de 

Água e Saneamento a aplicar ano de 2019 - Penafiel Verde, E. M, nos termos da alínea b), do n.º 1, do 

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

 

7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação da Taxa de ocupação de subsolo no 

sector do gás natural nos termos da Lei n.º 5-E/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação atual, a 

aplicação às concecionárias de uma taxa de € 1,50 por metro linear ou fração e por ano 

(proporcionalmente para o corrente ano de 2019) a todas as construções ou instalações no solo ou subsolo 

do domínio público ou privado municipal, designadamente, através de tubos, condutas, cabos condutores  
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ou semelhantes, destinados à distribuição de gás natural no concelho de Penafiel, para efeitos da alínea 

b), do n.º 1, do art.º 25º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

 
8. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração ao Regulamento Municipal de 

Concessão de Apoios no domínio da Ação Social, aprovado na 2.ª reunião, da sessão ordinária pública da 

Assembleia Municipal, realizada a 29 de dezembro de 2016, nos termos do previsto na alínea g), do nº 1, 

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

 

9. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal referente à proposta de delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Penafiel, nos termos previstos na alínea r), do nº 1, do artigo 

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

 
10. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal, para reconhecimento do Interesse Público do 

projeto “Valorização Paisagística do Rio Mau e suas Estruturas Vernaculares – Moinhos e Engenhos de 

Azeite – na Aldeia Preservada de Cabroelo”, ao abrigo na alínea i), do n.º 1 do artigo 46.º da Portaria n.º 

152/2016, de 25 de maio; 

 
11. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para reconhecimento do Interesse Público do 

projeto “Construção do Parque de Lazer – 2.ª Fase- Freguesia de Abragão”, ao abrigo na alínea i), do n.º 

1, do artigo 46.º, da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio; 

 
12. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal referente à provação da minuta de contrato de 

concessão de apoio ao investimento a celebrar entre o Município de Penafiel e CENTROCOR – COMERCIO 

DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA, bem como a atribuição dos seguintes benefícios: Isenção do 

pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), do imóvel construído no âmbito do processo de 

licenciamento n.º 124/LI/14 e isenção da cobrança da taxa de emissão do alvará referente ao processo 

124/LI/14, no valor de 10.950,84€,  para 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; 

 
13. Conhecimento dos Documentos Previsionais para o ano de 2019, da Comunidade Intermunicipal Tâmega e 

Sousa, nos termos do nº 2º do artigo 38º, dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal Tâmega e Sousa e 

da alínea a), nº 2, do artigo 25º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

 
14. Conhecimento dos Documentos Previsionais para o ano de 2019, da Associação de Municípios do Vale do 

Sousa, nos termos da alínea a), nº 2, do artigo 25º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 
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15. 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, 04 de dezembro de 2018 

 


