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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 26 de novembro de 2021, pelas 17h, no auditório do 

Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel, com a seguinte: 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Discussão e aprovação do Regimento da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) n.° 1 do artigo 

26.°, da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro; 

NOTA: Os Grupos Municipais deverão apresentar propostas à Mesa. 

 

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 3.ª Alteração Modificativa ao Orçamento da 

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

Actividades Municipais; 2.ª Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos, 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 relativa ao lançamento Derrama para o ano de 2022 

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

rendimento das pessoas coletivas (IRC) para o ano de 2022, 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, 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 e de acordo com disposto na alínea d), 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 relativa à Fixação das Taxas de Imposto Municipal 

sobre Imóveis (IMI) para o ano de 2022, 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; 

 
6. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal Participação Variável no IRS para o ano 2022 – 

Fixação, para os rendimentos do ano de 2022, 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 
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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; 

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

Passagem (TMDP) para o ano de 2022 (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; 

 
8. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal referente ao Mapa de Pessoal para o ciclo de gestão 

de 2022, 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; 

 

9. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de apoio às freguesias do concelho de Penafiel, no 

quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações, referente ao aos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2021, para os efeitos previstos na alínea j), do nº 1, do artigo 25º, da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;  

 

10.  Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de apoio às freguesias do concelho de Penafiel, no 

quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações, relativo ao meses do 

ano de 2022, para os efeitos previstos na alínea j), do n.º 1 do art.º 25 da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro; 

 
11.  Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal dos Documentos Previsionais para o ano de 2022, 

bem como autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos, para os efeitos do disposto na alínea a), 

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

 

12.  Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal Projeto de Regulamento Municipal do Direito à 

Habitação em Penafiel, para efeitos da alínea g) do n.º 1 do art.º 25º Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; 

 

13.  Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de designação de João Manuel Trigo de Morais, 

ROC, em representação de Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados, SROC, Lda., como fiscal único da 

Penafiel Verde, E.M., para o quadriénio coincidente com o mandato dos titulares dos órgãos autárquicos, bem 

como a designação como Fiscal Único suplente Tiago André de Castro Lopes do Vales, inscrito na OROC sob o 

n.º 1615, nos termos do previsto no n.º3, do artigo 26.º, da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto; 

 

14.  Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de designação de João Manuel Trigo de Morais, 

ROC, em representação de Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados, SROC, Lda., como fiscal único da 

Penafiel Activa, E.M., para o quadriénio coincidente com o mandato dos titulares dos órgãos autárquicos, bem 
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como a designação como Fiscal Único suplente Tiago André de Castro Lopes do Vales, inscrito na OROC sob o 

n.º 1615, nos termos do previsto no n.º3, do artigo 26.º, da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto; 

 
15.  Eleição de um autarca de freguesia para integrar o Conselho Cinegético Municipal, para o quadriénio de 

2021/2025, de acordo com a alínea e) do n.° 2, do artigo 157.°, do Decreto-Lei n.° 202/2004, de 18 de 

agosto, na sua versão atual; 

 

16.  Designação de quatro cidadãos para integração da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Penafiel, para o quadriénio de 2021/2025, para efeitos do disposto na alínea l) do artigo 17.° da Lei n.° 

147/99, de 1 de setembro na sua sua atual redação; 

 

17.  Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, em representação das Freguesias do Concelho para 

Integração do Conselho Municipal de Educação, para o quadriénio de 2021/2025, para efeitos do disposto na 

alínea d) n.° 1 do artigo 5.° da Lei n.° 41/2003, de 22 de Agosto, que altera o Decreto-Lei 7/2003, de 15 de 

janeiro, na sua versão atualizada e para efeitos do disposto na alínea d) n.° 1 do artigo 57.° do Decreto-Lei 

n.° 21/2019, de 30 de Janeiro; 

 

18.   Designação de um Presidente de Junta de Freguesia, em representação das Freguesias do Concelho e um 

elemento da Assembleia Municipal para Integração do Conselho Municipal do Desporto, para o quadriénio de 

2021/2025, nos termos do disposto nas alíneas h) e i), do n.° 1, do artigo 3.° do Regulamento do Conselho 

Municipal do Desporto; 

 

19.  Designação de dois representantes das freguesias do concelho  para integrar a Comissão Municipal de 

Gestão Integrada de Fogos Rurais, para o quadriénio de 2021/2025, para efeitos do disposto na alínea b) do 

n.°3, do artigo 29, do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13/10;  

 
20.  Eleição de um representante do município no Conselho da Comunidade do Agrupamento dos Centros de 

Saúde Tâmega II — Vale do Sousa Sul, para o quadriénio de 2021/2025, nos termos da alínea b) no n.° 1 do 

artigo 31.° do Decreto-Lei n.° 28/2008, de 22 de fevereiro; 

 
21.  Eleição dos representantes do município na Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do 

Tâmega e Sousa, para o quadriénio de 2021/2025, nos termos do artigo 83.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de 

setembro;  

 

22.  Designação de um Presidente de Junta de Freguesia, em representação das Freguesias do Concelho, para 

integrar a Comissão Municipal de Toponimia, para o quadriénio de 2021/2025, para efeitos do disposto na 

alínea e) do n.°1, do artigo 7, do Regulamento Municipal sobre Toponímia e Númeração de Polícia de 

Penafiel;  
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23.  Designação de um representante da Assembleia Municipal de Penafiel a integrar a Comissão Consultiva da 

segunda Revisão do PDM de Penafiel, nos termos do disposto da alínea d) do n. º1, do artigo 7.º da Portaria 

n.º 277/2015, de 10 de setembro;   

 

24.  Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, em representação das freguesias do concelho para 

participação no Congresso da ANMP, a realizar em Aveiro nos dias 11 e 12 de dezembro de 2021; 

 
25.  Conhecimento Relatório sobre a informação semestral do Revisor Oficial de Contas da situação económica 

e financeira semestral do Município de Penafiel, relativa ao 1º semestre de 2021, de acordo com o 

estabelecido na alínea d), do nº 2, do artigo 77º, da Lei nº 73/2013; 

 
26.  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, 23 de novembro de 2021 

 


