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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 fevereiro de 2022 (sexta feira), pelas 17h, no Pavilhão de 

Feiras e Exposições de Penafiel (nave 3), 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 a proposta à mesa. 

 

2. Aprovação da ata da sessão anterior; 

 

 

3. 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; 

 

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

Penafiel a Atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel a Almiro Óscar Mateus, nos termos dos 

artigos 1º, 2º, 5º, e 6.º, alínea a) do Regulamento para a Atribuição de Medalhas Honoríficas., aprovada por 

unanimidade, em reunião do Executivo de 21 de fevereiro de 2022;  

 

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

Penafiel a Atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel a Maria Luisa da Costa Samapio, nos 

termos dos artigos 1º, 2º, 5º, e 6.º, alínea a) do Regulamento para a Atribuição de Medalhas Honoríficas., 

aprovada por unanimidade, em reunião do Executivo extraordinária de 22 de fevereiro de 2022;  

 

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

Penafiel a Atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel à Assiciação Recreativa Novelenses, nos 

termos dos artigos 1º, 2º, 5º, e 6.º, alínea a) do Regulamento para a Atribuição de Medalhas Honoríficas., 

aprovada por unanimidade, em reunião do Executivo extraordinária de 22 de fevereiro de 2022;  

 

7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de autorização a contratação de um empréstimo de 

curto prazo até ao limite de 2.000.000,00 € (dois milhões de euros) junto da Caixa Geral de Depósitos, 

instituição financeira que, em conformidade com a consulta descrita na informação da Unidade de Gestão 

Financeira e o parecer do Diretor do Departamento de Gestão Organizacional, apresentou a proposta mais 

vantajosa para o Município, isenta de quaisquer comissões e de utilização e amortização livres, e uma taxa 
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de juro associada à Euribor a 12 meses acrescida de um spread de 0,077%., para efeitos da alínea f) do n.º 

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

 

8. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da 1.ª Alteração Modificativa ao Orçamento da 

Receita, 1.ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa, 1.ª Alteração Modificativa ao Plano Plurianual 

de Investimentos, de acordo e para efeitos da alínea a), 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 nomeação de Santos Vaz, Trigo de Morais 

Associados, SROC, Lda.,  como auditor externo, responsável pela certificação legal das contas do Município 

de Penafiel, nos exercícios de 2022 a 2025, nos termos e para os efeitos previstos no nº 1, do artigo 77º, da 

Lei nº 73/2013, de 3 de setembro; 

 
10. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais do Município de Penafiel, respetiva Tabela, bem como a 

respetiva fundamentação económico-financeira do valor das taxas municipais do Município de Penafiel, 

nomeadamente no que diz respeito ao quadro 41-Taxas pela concessão de terrenos e averbamentos - 

CAPÍTULO VII-Cemitérios, para os efeitos previstos na alínea b), do nº 1, do artigo 25º, da Lei 75/2013, de 

12 de setembro; 

 
11. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para aprovação da Taxa de Gestão de Resíduos a 

cobrar em 2022, para os efeitos previstos na alínea b), do nº 1, do artigo 25º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro;  

 

12. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração das taxas de Recursos Hídricos de Água 

e saneamento para o ano de 2022 - Penafiel Verde, E. M., nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 25.º, 

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

 

13. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da 1.ª alteração 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; 

 

14. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de prorrogação de prazo de transferência de 

competências para as Autarquias Locais no domínio da ação social – Lei 50/2018, de 16 de agosto e Decreto 

– lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro, para os efeitos previstos no nº 5, do art.º 24.º, Decreto-Lei n.º 

55/2020, de 12 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro; 
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15. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal do Regimento do Conselho Municipal da Saúde de 

Penafiel, para efeitos do disposto no n.4, do artigo 9.º do Decreto – lei 23/2019, de 30 de janeiro e da 

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

 
16. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal Discussão e votação da proposta da Câmara 

Municipal de nomeação dos membros que irão integrar o Conselho Municipal de Educação, nos termos do 

disposto nos artigos 57º e 58º, do DL 21/2019:  

-Dr. Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel;  

- Dr. Alberto Fernando da Silva Santos, Presidente da Assembleia Municipal de Penafiel;  

- Dr. Rodrigo dos Santos Lopes Vereador do Pelouro da Educação;  

- Dr. Henrique Manuel Azevedo Martins, em representação das freguesias do concelho;  

- Dr. Sérgio Afonso, Delegado Regional de Educação;  

- Representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, a indicar;   

- Dra. Maria Leonilde Ferreira Coelho, Diretora do Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes;  

- Dr. José Ribeiro Cardoso, Presidente da Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento de Escolas 

Joaquim Araújo;  

- Dra. Irene Ramos Rocha, Diretora do Agrupamento de Escolas de Paço de Sousa;   

- Dr. António Sorte Pinto, Diretor do Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste;  

- Dra. Maria Luísa Barrosa Monteiro Coelho, Diretora do Agrupamento de Escolas de Pinheiro;  

- Dr. Vítor Alexandrino Teixeira Nunes Leite, Diretor da Escola Secundária de Penafiel;  

- Prof. Dr. Rui Brito Fonseca, em representação das instituições de ensino superior privado;  

- Dra. Natália Oliveira, em representação do pessoal docente do ensino secundário público;  

- Dr. José Carlos Silva Gouveia, em representação do pessoal docente do ensino básico público;  

- Dra. Umbelina Sousa, em representação do pessoal docente da educação pré-escolar pública;  

- Dr. Vítor Emanuel Caldas Pinto de Sousa, em representação do Conselho Pedagógico do Agrupamento de 

Escolas D. António Ferreira Gomes;  

- Dra. Noémia Cristina Barreiro Melo Diogo, em representação do Conselho Pedagógico do Agrupamento de 

Escolas Joaquim Araújo;  

- Dr. Luís Filipe Oliveira Matos, em representação do Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas de 

Paço de Sousa;  

- Dra. Iolanda Maria Sequeira de Deus Soares, em representação do Conselho Pedagógico do Agrupamento 

de Escolas de Penafiel Sudeste;  

- Dr. Manuel Agostinho Nascimento Conceição, em representação do Conselho Pedagógico do Agrupamento 

de Escolas de Pinheiro;  

- Dra. Ana Maria Coelho Garcês, em representação do Conselho Pedagógico da Escola Secundária de 

Penafiel;  
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- Dra. Maria Alice Teixeira Barbosa, em representação dos estabelecimentos de educação e de ensino básico 

e secundário privados;  

- Eng.ª Amália Neto, em representação das associações de pais e encarregados de educação;  

- Dr. André Neves, em representação das associações de pais e encarregados de educação;  

- Miguel Alves Moreira, em representação das associações de estudantes;  

- Dra. Maria Esmeralda Pereira, em representação das instituições particulares de solidariedade social que 

desenvolvem atividade na área da educação;  

- Enf.ª Ana Paula Vieira Moreira da Silva, em representação dos serviços públicos de saúde;  

- Dra. Rosa Clara Pereira, em representação dos serviços da segurança social; 

- Dr. António José de Sousa Pinto, em representação dos serviços de emprego e formação profissional;  

- Dra. Olívia Maria de Sousa Alves, em representação dos serviços públicos da área da juventude e do 

desporto;  

- Tenente de Infantaria do Posto de GNR de Penafiel, Carlos Mouro, em representação das forças de 

segurança. 

 

17. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Reconhecimento do Interesse Público Municipal 

quanto à criação e instalação do Centro Funerário e Tecnológico de Cremação do Tâmega e Sousa, para os 

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

 
18. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento de interesse público municipal, 

bem como a emissão da respetiva certidão, para o projeto do parque eólico Carlinga, localizado no Concelho 

de Penafiel nas Freguesias de Capela, Lagares e Figueira, Luzim e Vila Cova e Duas Igrejas, cujo requerente 

é Infinita Energia - Energias Renováveis, S. A., para os efeitos previstos na al. k), do n.º 2 do art.º 25, da 

Lei nº 75/2013 de 12 de setembro; 

 

19. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento de interesse público municipal, 

bem como a emissão da respetiva certidão, para o projeto do parque eólico Zonda, localizado no Concelho 

de Penafiel nas Freguesias de Lagares e Figueira, Valpedre, Termas de São Vicente, Canelas e Capela, cujo 

requerente é Infinita Energia - Energias Renováveis, S. A., para os efeitos previstos na al. k), do n.º 2 do 

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

 

20. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento de interesse público municipal, 

bem como a emissão da respetiva certidão, na construção de estrutura residencial para pessoas idosas, no 

Lugar de Retorta, Freguesia de Guilhufe e Urrô, cujo requerente é Associação para o Desenvolvimento da 

Freguesia de Guilhufe, para os efeitos previstos na al. k), do n.º 2 do art.º 25, da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro; 
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21. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração à delimitação e renomeação da Área de 

Reabilitação Urbana Nordeste (ARUNe) que será designada por Área de Reabilitação Urbana da Cidade de 

Penafiel (ARUCP), nos termos do disposto no artigo 13.º, n.º 1 do regime jurídico de reabilitação Urbana 

(RJRU) – Decreto-lei n.º 307/2009, de 23 de outubro na sua redação atual;  

 

22. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, em representação das Freguesias do Município para 

Integração/composição do Conselho Municipal de Saúde, para efeitos do disposto no artigo 9.° n.º 1, alínea 

c), do Decreto Lei n.º 23/2019 de 30 de janeiro; 

 

23. Conhecimento de proposta da Câmara Municipal do Regulamento de funcionamento da Equipa para a 

Igualdade na Vida Local conforme protocolo celebrado entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género e o Município de Penafiel, em 6 de junho de 2019; 

 

24. 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 fevereiro de 2022 

 


