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EDITAL 
                                                                                                                        
 

     Alberto Fernando da Silva Santos, Presidente da Assembleia Municipal de Penafiel: 

TORNA PÚBLICO QUE, no uso da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do artigo 49.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, convoca a Assembleia Municipal, para uma Sessão 

Ordinária, a realizar no próximo dia 22 de abril de 2022, pelas 17h, no auditório do Pavilhão 

de Feiras e Exposições de Penafiel, 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 Prestação de Contas de 2021 e 

Aplicação de Resultados do Exercício de 2021, do Município de Penafiel, de acordo e  para efeitos 

do disposto na 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 da Integração do Saldo da Gerência de 

2021 - 2.ª Alteração orçamental modificativa ao Orçamento da Receita, 2.ª Alteração orçamental 

modificativa ao Orçamento da Despesa, 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;     

 
5. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal Proposta de Norma de Controlo Interno 

do Município de Penafiel, para os efeitos previstos na alinea k), do n.º 2 do artigo 25, da Lei nº 

75/2013 de 12 de setembro;  

 

6. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas da Câmara Municipal de Penafiel, para os efeitos previstos na 

alinea k), do n.º 2 do artigo 25, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro; 
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7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de autorização para Celebração de 

Contratos de Delegação de Competências do Município de Penafiel nos Agrupamentos Escolares 

e Escolas Não Agrupadas, para efeitos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro; 

 
8. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal do projeto de Regulamento Municipal de 

Atibuição de Seguro de Saúde Sénior, maiores de 65 anos de idade, para efeitos da alinea 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 alteração ao Regulamento Municipal de 

Concessão de Apoios no Domínio da Ação Social (aprovado na sessão da assembleia municipal 

de 29 de dezembro de 2016, sob proposta da câmara municipal aprovada na reunião de 02 de 

dezembro de 2016, deliberação n.º 1472; alterado na sessão pública da Assembleia Municipal de 

07 de dezembro de 2018, sob proposta da Câmara Municipal aprovada na reunião de 19 de 

outubro de 2018, aditado na sessão da Assembleia Municipal de 18 de dezembro de 2020, sob 

proposta da câmara municipal aprovada na reunião de 9 de dezembro de 2020, deliberação n.º 

1551, e alterado na sessão da Assembleia Municipal de 30 de abril de 2021, sob proposta da 

câmara municipal aprovada na reunião de 19 de abril de 2021, deliberação n.º 1753), para 

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

 
10. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da 1.ª Alteração à Estratégia Local de 

Habitação de Penafiel, para efeitos do disposto n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 230/2018, de 

17 de agosto; 

 
11. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal do Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios de Penafiel - 2022-2031, para efeitos no nº 10, do  artigo 4º, do Despacho 

443-A/2018, de 9 de janeiro; 

 
12. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Reintegração do Município de Penafiel 

na Associação de Municípios do Vinho (ANMP), bem como a adesão à RECIVIN - Rede Europeia 

das Cidades do Vinho;  
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13. Conhecimento Relatório do IGF nº 2019/274, relativo à Ação de Controlo ao Município de 

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

de setembro; 

 
14. 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. 

 
Para constar e surtir os devidos efeitos se publica o presente edital que vai ser afixado nos lugares de 

estilo e publicado nos jornais locais. 

Paços do Município, 19 de abril de 2022  

      

 


