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Ex.mo(a) Senhor(a) 
 

Ao abrigo do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, segue a ordem do dia e 

respetiva documentação disponível no endereço eletrónico de acesso aos dados da Assembleia Municipal, 

para a Sessão Ordinária da Assembleia Municipal convocada para o dia 22 de fevereiro 2019, pelas 17h, 

no auditório do Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel, com a seguinte: 

 

 

ORDEM DO DIA 

 
 

1. Aprovação das atas das sessões anteriores; 

 

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 António Alberto Vieira Simões, 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 2019;  

 

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

Penafiel António Ribeiro Rodrigues, 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 2019;  

 

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

Penafiel, a António da Silva Rodrigues Fontes, 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 2019;  

 

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

Penafiel, a Francisco Pereira Moreira, 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 2019;  
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7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de 

Penafiel, a José Maria dos Reis Sousa, 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 2019;  

 

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

Penafiel, a Manuel Luís Soares das Neves, 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 2019; 

 
  

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

Penafiel, a Vítor da Cunha Rocha, 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 2019;  

 

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, 19 de fevereiro de 2019. 

      


