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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 25 de setembro de 2020, pelas 17, no Pavilhão 

de Feiras e Exposições de Penafiel (nave 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 da 4ª Alteração Modificativa ao Orçamento da 

Receita, 4ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa, 1ª Alteração Modificativa, ao Plano de 

Atividades Municipais, de acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro;     

 

4. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação da Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem (TMDP) para o ano de 2021 (0,25%), nos termos do Regulamento n° 38/2004, de 29 de 

setembro e para efeitos do disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 106.°, da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

fevereiro, na sua redação atual; 

 

5. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa ao lançamento da Derrama para o ano de 

2021 - Lançamento de derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o 

rendimento das pessoas coletivas (IRC) para do período de 2021, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 

18.º da Lei n.º 73/2013 de 15 de setembro, e a isenção de derrama para os sujeitos passivos com um 

volume de negócios que não ultrapasse os 150 000€, incidente sobre o lucro tributável do período de 

2020, ao abrigo do disposto no n.º4, do artigo 18º, da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, ao abrigo do 

disposto no n.º 24, do artigo 18º, da mesma Lei; 

 

6. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal Participação Variável no IRS para o ano 2021 – 

Fixação, para os rendimentos do ano de 2021, de uma participação variável de 5% no IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal em Penafiel, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas 

no nº 1 do artigo 78º do Código do IRS e para efeitos da alínea c) do n.º 1, do artigo 25.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; 
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7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à fixação das Taxas de Imposto Municipal 

sobre Imóveis (IMI) para o ano de 2021, nos seguintes termos: Prédios rústicos: 0,8%; Prédios urbanos: 

0,3%; Dedução fixa, no valor de 70€, para os agregados familiares com três ou mais dependentes, a 

aplicar ao prédio ou parte do prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo 

ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, de acordo com o nº 1, do artigo nº 

112-A do CIMI e para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1, do artigo 25.°, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro; 

 

8. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para autorização para a realização de uma 

candidatura à Linha BEI PT 2020, de um financiamento de médio e longo prazo até ao limite de 

4.475.296,65 euros (quatro milhões quatrocentos setenta cinco mil duzentos noventa seis euros e sessenta 

cinco cêntimos), para efeitos no disposto alínea f) do n.º 1, do artigo 25.º e da alínea ccc), do n.º 1, do 

artigo 33º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e com o disposto no artigo 51ºda Lei 73/2013 

de 3 de setembro;  

 
9. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para a concessão de autorização à Penafiel Verde, 

EM, para a realização de uma candidatura à Linha BEI PT 2020, para financiamento parcial da Operação 

POSEUR-03-2012-FC-001256: Controlo e Redução de Perdas nos Sistemas de Distribuição e Adução de 

Água no Concelho de Penafiel", para efeitos com disposto na alínea n), do n.º 1, do artigo 25.º e da alínea 

ccc), do n.º 1, do artigo 33º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 
10. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Regulamento do Transporte Público de Aluguer 

de Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros - Transportes em Táxi - Município de Penafiel, nos termos 

da al. k), do n.º 1 do art.º 33, da Lei 75/2013 de 12 de setembro e para efeitos da alínea g) do n.º 1 do 

artigo  25º do mesmo diploma; 

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

Concessão de Benefícios Sociais aos Bombeiros de Penafiel, nos termos da alinea k), do n.º 1 do artigo 33, 

da Lei 75/2013 de 12 de setembro e para efeitos da alínea g) do n.º 1 do art.º 25º do mesmo diploma; 

 

12. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de aprovação da Estratégia Local de Habitação de 

Penafiel, ao abrigo do disposto n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto; 

 

13. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de não pretender a transferência das competências 

para as autarquias locais previstas na Lei 50/2018, de 16 de agosto, no ano de 2021, no domínio da 

educação, concretizada no Decreto-Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro; 
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14. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de não pretender a transferência das competências 

para as autarquias locais previstas na Lei 50/2018, de 16 de agosto, no ano de 2021, no domínio da 

saúde, concretizada no Decreto-Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro; 

 

15. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de não pretender a transferência das competências 

para as autarquias locais previstas na Lei 50/2018, de 16 de agosto, no ano de 2021, no domínio da ação 

social, concretizada no Decreto-Lei nº 55/2020, de 30 de janeiro;  

 

16. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de concessão de acordo prévio à CIM - Comunidade 

Intermunicipal Tâmega e Sousa, para o exercício das competências no domínio da acção social, previstas 

no artigo 3º, nº 2, do DL 55/2020, de 12 de agosto. 

 
17. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de minuta do contrato administrativo de utilização 

temporária a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de Termas de S. Vicente, relativo à 

entrega a título gratuito, e durante a vigência do referido contrato, do quiosque, situado na Rua Alameda 

D. Rosa Branca Archer, freguesia das Termas de S. Vicente, município de Penafiel, para que nele o 

segundo outorgante desenvolva uma actividade de promoção e divulgação do turismo local, ou outras 

actividades de interesse público, para efeitos da alínea j), do nº 1, do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro; 

 

18. Apreciação do relatório sobre a informação semestral do Revisor Oficial de Contas sobre a situação 

económica e financeira semestral do Município de Penafiel, a 30 de junho de 2020, de acordo com o 

estabelecido na alínea d), do nº 2, do artigo n.º 77º, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro; 

 

19. 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, 22 de setembro de 2020 

      


