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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 24 de junho 2022, 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; 

 

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 do Relatório de Gestão e Contas 

Consolidadas do Exercício de 2021, do Município de Penafiel e Empresas Municipais 

Penafiel Verde, EM e Penafiel Activa, EM, nos termos do n.º 2 do artigo 76º, da Lei 

n.º73/2013, de 3 de setembro;  

 

5. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da 3.ª Alteração Modificativa ao 

Orçamento da Receita, 3.ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa, 2.ª 

Alteração Modificativa ao Plano de Actividades 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; 

 

6. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da 2.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; 

 

7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da transferência de 

competências do município de Penafiel para as freguesias do concelho /Manutenção no 

âmbito de intervenção do Município das competências constantes nas alíneas a), c), d), 
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g), h), i), j), k), l) e m) do n.º 1 do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril,  

nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de 

abril; 
 

8. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Abragão, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 37 895,22 €, nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;  

b) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

do primeiro ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos 

termos e para efeitos do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 
 

9. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Boelhe, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 26 861,60 €, nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b)A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 

10. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Bustelo, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 31 720,13 € nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 
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11. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Cabeça Santa, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos 

pelo município de Penafiel para a freguesia, no montante de 30 614,89 € nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 

12. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Canelas, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 40 064,11 € nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 

13. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Capela, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 41 052,40 € nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 

14. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da Minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Castelões, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 24 734,16 €, nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 
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ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 

15. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da Minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Croca, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 28 592,92 €, nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para 

elefeitos do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 

16. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Duas Igrejas, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 30 867,67 € nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 

17. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da Minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de Eja, 

relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo município de 

Penafiel para a freguesia, no montante de 25 828,04 €, nas seguintes matérias: a) 

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização de 

pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo 

do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos do 

disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 
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18. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Fonte Arcada, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos 

pelo município de Penafiel para a freguesia, no montante de 28 189,26 € nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 
 

19. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Galegos, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 28 072,44 €, nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 

20. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Guilhufe e Urrô, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos 

pelo município de Penafiel para a freguesia, no montante de 51 904,91, nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 

21. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Irivo, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 27 487,68 €, nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 
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de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 

22. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Lagares e Figueira, relativo à definição e quantificação dos recursos que são 

transferidos pelo município de Penafiel para a freguesia, no montante de 64 032,54 €, 

nas seguintes matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

b) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

do primeiro ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos 

termos e para efeitos do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 
 

23. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Luzim e Vila Cova, relativo à definição e quantificação dos recursos que são 

transferidos pelo município de Penafiel para a freguesia, no montante de 49 905,64 €, 

nas seguintes matérias: a)Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

b) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

do primeiro ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos 

termos e para efeitos do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 
 

24. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Oldrões, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 28 592,92 €, nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 
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25. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de Paço 

de Sousa, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 44 507,76 €, nas seguintes 

matérias: a); Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

b) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

do primeiro ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos 

termos e para efeitos do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 
 

26. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da Minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Penafiel, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 180 927,78 €, nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 
 

27. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da Minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Peroselo, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 24 477,55 €, nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 
 

28. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da Minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Rans, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 26 054,42 €, nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 
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ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 

29. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da Minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de S. 

Mamede de Recezinhos, relativo à definição e quantificação dos recursos que são 

transferidos pelo município de Penafiel para a freguesia, no montante de 24 255,00 €, 

nas seguintes matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

b) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

do primeiro ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos 

termos e para efeitos do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 

30. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da Minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de S. 

Martinho de Recezinhos, relativo à definição e quantificação dos recursos que são 

transferidos pelo município de Penafiel para a freguesia, no montante de 29 072,08 €, 

nas seguintes matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

b) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

do primeiro ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos 

termos e para efeitos do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 

31. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da Minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de Rio 

Mau, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 28 517,54 €, nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 
32. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da Minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de Rio 
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de Moinhos, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 38 257,30 €, nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

b) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

do primeiro ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos 

termos e para efeitos do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 

33. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da Minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Sebolido, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 23 447,82 €, nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 
 

34. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da Minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Termas de S. Vicente, relativo à definição e quantificação dos recursos que são 

transferidos pelo município de Penafiel para a freguesia, no montante de 72 055,76 €, 

nas seguintes matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

b) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

do primeiro ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos 

termos e para efeitos do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 

35. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da Minuta do auto de 

transferência de recursos a celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 

Valpedre, relativo à definição e quantificação dos recursos que são transferidos pelo 

município de Penafiel para a freguesia, no montante de 27 815,83 €, nas seguintes 

matérias: a) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; b) A realização 

de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico; c) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 
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de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, nos termos e para efeitos 

do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04; 

 

36. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da minuta do Contrato de 

Delegação de Competências a celebrar entre o Município de Penafiel e o Agrupamento 

de Escolas de D. António Ferreira Gomes, relativo à competência para o 

desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino 

básico, nos termos do disposto na alínea c), do art.º 39, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 

30 de janeiro e para efeitos do disposto na alínea k, do no n.º1, do artigo 25.º da Lei 

75/2013 de setembro; 

 
 

37. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal Minuta do Contrato de 

Delegação de Competências a celebrar entre o Município de Penafiel e o Agrupamento 

de Escolas Penafiel Sudeste, relativo à competência para o desenvolvimento das 

atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico, nos termos do 

disposto na alínea c), do art.º 39, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, e para 

efeitos do disposto na alínea k, do no n.º1, do artigo 25.º da Lei 75/2013 de setembro; 

 

 

38. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal Minuta do Contrato de 

Delegação de Competências a celebrar entre o Município de Penafiel e o Agrupamento 

de Escolas de Pinheiro, relativo à competência para o desenvolvimento das atividades 

de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico, nos termos do disposto na 

alínea c), do art.º 39, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, e para efeitos do 

disposto na alínea k, do no n.º1, do artigo 25.º da Lei 75/2013 de setembro; 
 

 

39. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal Minuta do Contrato de 

Delegação de Competências a celebrar entre o Município de Penafiel e o Agrupamento 

de Escolas de Paço de Sousa, relativo à competência para o desenvolvimento das 

atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico, nos termos do 

disposto na alínea c), do art.º 39, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, e para 

efeitos do disposto na alínea k, do no n.º1, do artigo 25.º da Lei 75/2013 de setembro; 

 
 

40. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal Minuta do Contrato de 

Delegação de Competências a celebrar entre o Município de Penafiel e o Agrupamento 

de Escolas de Joaquim Araújo, relativo à competência para o desenvolvimento das 
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atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico, nos termos do 

disposto na alínea c), do art.º 39, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro; 
 

41. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de pedido de autorização para 

concessionar por concurso público internacional a concessão de uso privativo do 

domínio público do Município de Penafiel para instalação e exploração publicitária de 

mobiliário urbano e remoção de painéis de publicidade exterior, nos termos do 

Programa do Procedimento, Caderno de Encargos, para nos termos da alínea p) do n.º 

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

 

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

investimento a celebrar entre o Município de Penafiel e a firma CORCET, 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, e da 

isenção das seguintes de taxas: a) Isenção da cobrança do imposto municipal de 

imóveis (IMI) da infraestrutura a construir no lote 3 da Zona Industrial de Recezinhos, 

por um período de 5 anos; b) Isenção da cobrança do Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), sobre a aquisição do lote n.º 3 da Zona 

Industrial de Recezinhos onde será implantada a infraestrutura; c) Isenção da taxa 

municipal referente ao alvará de construção da infraestrutura. 

Indeferimento do pedido de isenção da taxa de derrama por um período de 5 anos, 

atendendo que a empresa tem um volume de negócios superior a 150.000€/ano e 

refere-se que a Zona Industrial de Recezinhos já dispõe de todas as infraestruturas 

solicitadas pelo requerente. 

 

43. 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, 21 de junho de 2022 

      

 


