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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 30 de abril 2021, 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 da 1.ª Alteração Modificativa ao 

Plano Plurianual de Investimentos, 2.ª Alteração Modificativa 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; 

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

público para a população e economia local do projeto de Requalificaçao da Envolvente 

ao Menir e Gravuras Rupestres - Freguesia de Luzim, para candidatura ao Aviso nº 

004/DOLMEN/10.2.1.6/2021, nos termos do art 33º, nº 1, alínea ccc), para os efeitos 

previstos na al. k), do n.º 2 do art.º 25, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro; 

 

5. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal Reconhecimento de interesse 

público para a população e economia local do projeto de Mercadinhos da Nossa Terra, 

para candidatura ao Aviso nº 003/DOLMEN/10214/2021, nos termos do art 33º, nº 1, 

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

12 de setembro; 

 



 

 

 

 

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENAFIEL 

   

2/3 

 

6. Discussão e votação da 1º alteração ao o Mapa de Pessoal para o ciclo de gestão de 

2021, 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; 

 
7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de concessão de apoio ao 

investimento estratégico e reconhecimento do interesse público quanto à criação e 

instalação do Centro Funerário do Vale do Sousa na Zona Empresarial/Industrial de 

Recezinhos": 

1 - Aprovação da minuta do contrato de investimento a celebrar, conforme o disposto 

no art.º 9.º do Regulamento de Concessão de Apoio ao Investimento Estratégico 

(RCAIE), bem como a concessão dos seguintes apoios, nos termos do art.º 3.º do RCAIE.  

2 - Isenção do pagamento do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) por 5 (cinco) anos,    

relativa à fração a construir no Lote nº 10, da Zona Industrial de Recezinhos, podendo 

ser renovada por igual período, mediante requerimento do Investidor, de acordo com o 

estatuído no n.º 3, do artigo 16.º, da Lei n.º 73/2013, de 12 de setembro. 

3 - Isenção do pagamento do IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 

de Imóveis) referente à alienação em hasta pública de 29/01/2021 do Lote nº 10 da 

Zona Industrial de Recezinhos, 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; 

 

8. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal do programa de apoio alimentar 

a cães e gatos de famílias carenciadas, para efeitos da al. g) do n.º 1 do art.º 25º da Lei 

nº 75/2013 de 12 de setembro; 

 

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

renda das concessões de exploração de bens do domínio público, relativas aos 

seguintes estabelecimentos, correspondentes ao gozo dos imóveis durante o segundo 

trimestre de 2021 (abril, maio e junho):  

-NORPALADARES, SA - Restaurante das Piscinas Municipais  

-SABORES RÁPIDOS RESTAURANTE, LDA. - Bar do Jardim do Calvário  

-ENCONTRO D'AUDAZES, LDA. - Parque de Lazer de Marecos  
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-LAGOTACOBAR - Bar do Lago/Jardim do Sameiro, nos termos e para efeitos da alínea  

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

 
10. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Alteração ao Regulamento 

Municipal de Concessão de Apoios no Domínio da Ação Social para efeitos da alínea g) 

do n.º 1 do art.º 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

 
11. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de minuta do contrato 

administrativo a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de Eja, relativo à 

cedência, a título gratuito, do prédio urbano - Edifício Escolar de um piso, com a área 

coberta de 171 m2 e descoberta de 1679 m2, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 00692 e com o artigo matricial 642, sito no Lugar de Abôl de Cima, 

freguesia de Eja, município de Penafiel, para os efeitos previstos na alínea j), do nº 1, do 

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

 
12. 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, 27 de abril de 2021 

      

 


