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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 26 de junho 2020, pelas 17h, no Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel (nave n.º 3), 

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 de 2019 e Aplicação de Resultados do Exercício de 2019, do Município de 

Penafiel, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º e 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 do Relatório e Contas 

Consolidadas do Exercício de 2019, do Município de Penafiel e Empresas Municipais 

Penafiel Verde, EM e Penafiel Activa, EM, nos termos do n.º 2 do artigo 76º, da Lei 

n.º73/2013, de 3 de setembro;  

 
5. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da 2ª Revisão ao Orçamento da 

Receita, 2ª Revisão ao Orçamento da Despesa, de acordo com a alínea a), do n.º 1, do 

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

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

Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, para efeitos da alínea g) 

do n.º 1 do artigo 25.º, do da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro; 
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7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de minuta do Contrato 

Programa para 2020, a celebrar entre o Município de Penafiel e a Penafiel Verde, EM 

para efeitos do disposto, n.º 5, do artigo 47.º, da Lei.° 50/2012, de 31 de agosto; 

 
 

8. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração do artigo 4º, do 

Regulamento de Concessão de Benefícios Sociais aos Bombeiros de Penafiel, para 

efeitos da alíne g) do n.º 1 do artigo 25.º do 75/2013, de 12 de setembro; 

 

9. Discussão e votação do Plano Municipal de Apoio às Famílias e de Resposta ao Impacto 

do COVID-19 na Economia Local - Juntos Vamos Vencer, termos da alínea k), nº 1, do 

artº 33º e para efeitos da alínea g) do nº 1, do artº 25º e do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, com efeitos retroativos à data do despacho do Senhor Presidente da 

Câmara de 27 de marços de 2020, com o fundamento na urgência imperiosa da sua 

adoção e dado estarem em causa normas favoráveis aos interessados (pelo que a 

proibição de eficácia retroativa ao regulamentos, fixada no artigo 141º, nº 1, do novo 

CPA, não ser aplicável; 

 

10. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de isenção do pagamento da 

taxa reduzida da Derrama referente ao ano de 2019, para os sujeitos passivos com um 

volume de negócios no ano anterior, que não ultrapasse os € 150 000. (COVID-19) nos 

termos do n.º 24 do artigo 18 º, da Lei n.º73/2013, de 3 de setembro; 

 
11. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de ratificação da autorização 

para contratação de um empréstimo de curto prazo até 2.000.000 Euros - COVID-19, 

nos termos do disposto nos n.º 1, do artigo 3.º, da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, que 

aprovou o regime excepcional para promover a capacidade de resposta das autarquias 

locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19; 

 

12. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de ratificação da assinatura 

pelo Senhor Presidente da Câmara em 2020-04-27 de contrato de empréstimo a curto 

prazo celebrado entre o Banco BPI, SA e o Município de Penafiel, até ao montante de 

€2.000.000,00, na sequência da deliberação da Câmara Municipal nº 1234, de 2020-



 

 

 

 

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENAFIEL 

   

3/3 

 

04-20 - COVID-19, e ao abrigo do n.º 1, do artigo n.º 3, da Lei da Lei n.º 6/2020, de 10 

de abril; 

 
13. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de abertura de procedimentos 

concursais para provimento dos seguintes cargos de direção intermédia, previstos e não 

ocupados no Mapa de Pessoal e aprovação da composição dos júris, nos termos do 

disposto no artigo 13.º, nº 1, da Lei 49/2012, de 29 de agosto na sua redação atual; 

 
14. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do interesse 

público municipal do projeto de candidatura para o Centro Rural e Pedagógico (Casa do 

Amásio), a levar a cabo pela CASAXINÉ - Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento Cultural de Quintandona, nos termos do artigo 35.º, nº 1, alínea ccc), 

para os efeitos previstos na alínea k), do n.º 2 do artigo 25.º, da Lei nº 75/2013 de 12 

de setembro. 

 
15. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento de interesse 

público da ampliação de edifício (queijaria e serviços administrativos) na Qta. da 

Aveleda,Penafiel, freguesiade Penafiel, cujo requerente é Queijaria da Aveleda, Lda., nos 

termos do art 35º, nº 1, alínea ccc), para os efeitos previstos na alínea k), do n.º 2 do 

art.º 25, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. 

 
16. 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. 

 

17. Paços do Município, 23 de junho de 2020 

      

 


