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CÂMARA MUNICIPAL 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06 DE JUNHO DE 2022 
Deliberação n.º 416  
Assunto: Leitura e aprovação das intervenções 
referentes à ata da reunião ordinária pública, 
realizada no dia 16 de maio de 2022.   
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 417  
Assunto: Processo disciplinar nº 01-DISC/UJ-
DGO/2022.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Rodrigo 
Lopes, datada de 2022-05-20 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 2022-05-23.  
Documentos que acompanharam a proposta: Processo 
disciplinar nº 01/DISC/UJ-DGO/2022, composto por 
44 (quarenta e quatro) folhas.  

Votação: Aprovado, por maioria com a abstenção dos 
Senhores Vereadores do Partido Socialista e do R.I.R., o 
arquivamento do processo acima referido, nos termos do 
disposto no artº 213º, nº 1, da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, na sua redação atual.  
   
Deliberação n.º 418  
Assunto: Minuta do Protocolo de Apoio à Cultura 2022, 
a celebrar entre o Município de Penafiel e a Associação 
Cultural PLECTRO, destinado a valorização de 
atividades culturais para o Município de Penefiel, com a 
realização de dois concertos por ano.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-02 (Anexo) documento que se dá 
por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte 
integrante desta ata.  
Documentos que acompanharam a proposta: Minuta 
do referido protocolo e proposta de cabimento. 
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 419  
Assunto: Renovação Bolsas de Estudo 2021/2022.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Rodrigo 
Lopes, datada de 2022-05-17.  
Documentos que acompanharam a proposta: 
Informação da DEDJ, datada de 2022-05-03 e 
listagem de roteiro de processos.  
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 420  
Assunto: Atribuição de apoio financeiro à Associação 
Profissional dos Trabalhadores das Pedreiras, no valor 
de € 650,00, destinado a fazer face às despesas de 
desenvolvimento das suas atividades, com interesse e 
impacto para o Município.  
Proposta: Subscrita pela Senhora Vereadora Susana 
Oliveira, datada de 2022-05-26 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, datado de 2022-05-
26.  
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Susana Oliveira, 
datada de 2022-05-26, oficio daquela associação, 
datado de 2022-05-24 e proposta de cabimento. 
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   

Deliberação n.º 421  
Assunto: Atribuição de apoio financeiro extra à 
Confraria do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora 
do Rosário da Freguesia de Penafiel no valor de € 14 
500,00, destinado a fazer face às despesas de 
participação de bandas musicais do concelho nas Festas 
do Corpo de Deus.  
Proposta: Subscrita pela Senhora Vereadora Susana 
Oliveira, datada de 2022-05-16 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, datado de 2022-05-
16.  
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Susana Oliveira, 
datada de 2022-05-16 e proposta de cabimento.  
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 422  
Assunto: Atribuição de apoio financeiro às seguintes 
associações, destinado a fazer face às despesas de 

desenvolvimento das suas atividades, com interesse e 
impacto para o Município:  
-G.E.N.O.M.A. - Grupo de Educação e Estudo da 
Natrureza Orientado ao Montanhismo, Astronomia e 
Actividades - 880€;  
-Rancho Folclórico de S. Pedro da Belavista - 
1.687,50€;  
-Associação Jovem com Urrô no Coração - 880 €;  
-Inclusão Sobre Rodas - 880€;  
-Associação Recreativa Novelense - 650€.  
Proposta: Subscrita pela Senhora Vereadora Susana 
Oliveira, datada de 2022-06-01 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, datado de 2022-06-
02.  
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Susana Oliveira, 
datada de 2022-06-01, oficio daquela associação, 
datado de 2022-05-24 e proposta de cabimento.  
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 423  
Assunto: Atribuição de apoio financeiro ao Futebol 
Clube Águias de Santa Marta, no valor de € 3.500,00, 
destinado a fazer face às despesas de participação na 
fase final da Final Four da Taça de Portugal e no 
Torneio de Futsal de Ourense. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Pedro 
Cepeda, datada de 2022-06-01 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, datado de 2022-05-
26.  
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Pedro Cepeda, datada 
de 2022-06-01, email daquela associação, datado de 

2022-05-12 e proposta de cabimento.  
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 424  
Assunto: Atribuição de apoio financeiro à RIO M - 
Associação Cultural, no valor de € 6 000,00, destinado 
a fazer face às despesas de organização do Festival 
River Stone.  
Proposta: Subscrita pela Senhora Vereadora Susana 
Oliveira, datada de 2022-05-20 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, datado de 2022-05-
24.  
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Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Susana Oliveira, 
datada de 2022-05-20 e proposta de cabimento.  
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 425  
Assunto: Atribuição de apoio financeiro à Escola 
Secundária de Penafiel, no valor de € 580,00, 
destinado a fazer face às despesas de deslocação de 
um aluno e um professor  para a participação nas 
Olimpíadas de Geologia, em Estremoz.   
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Rodrigo 
Lopes, datada de 2022-06-02 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, datado de 2022-06-
02.  
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
pelo Senhor Vereador Rodrigo Lopes, datada de 2022-
06-02, email daquela associação, datado de 2022-06-
01 e proposta de cabimento.  

Votação: Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 426  
Assunto: Atribuição de apoio financeiro à Secção de 
Atletismo do Futebol Clube de Penafiel, no valor de € 
500,00, destinado a fazer face às despesas de 
organização do Campeonato Regional de Corrida de 
Montanha.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Pedro 
Cepeda, datada de 2022-05-31.  
Documentos que acompanharam a proposta: 
Informação do Gabinete de Apoio à Vereação, datada 
de 2022-05-31, ofício daquela associação, datado de 
2022-05-17 e proposta de cabimento. 
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   

Deliberação n.º 427  
Assunto: Atribuição de apoio financeiro ao COCP - 
Clube Objetivo Cinema em Penafiel, no valor de € 4 
750,00, destinado a fazer face às despesas de 
promoção de sessões de cinema no âmbito do Programa 
Sentir o Verão.  
Proposta: Subscrita pela Senhora Vereadora Susana 
Oliveira, datada de 2022-05-27 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, datado de 2022-05-
27.  
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Susana Oliveira, 
datada de 2022-05-27, e proposta de cabimento.   
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 428  
Assunto: Atribuição de um apoio ao Futebol Clube de 

Paço de Sousa, no valor de 3.400€, no âmbito do 
programa de apoio à atividade desportiva com caráter 
regular de diversas coletividades, respeitantes ao ano 
de 2022.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Pedro 
Cepeda, datada de 2022-06-01.  
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Pedro Cepeda, datada 
de 2022-06-01 e proposta de cabimento.  
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   

Deliberação n.º 429  
Assunto: Atribuição de um apoio ao Clube BTT Monte 
Mozinho, no valor de 2.200€, no âmbito do programa 
de apoio à atividade desportiva com caráter regular 
de diversas coletividades, respeitantes ao ano de 2022. 

 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Pedro 
Cepeda, datada de 2022-06-01.  
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscritapelo Senhor Vereador Pedro Cepeda, datada 
de 2022-06-01 e proposta de cabimento.  
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 430  
Assunto: Atribuição de um subsídio extraordinário à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Penafiel no valor de 20.000€, destinado a fazer face 
às despesas de aquisição de um veículo tanque com 
capacidade de 17 000 litros. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Rodrigo 
Lopes, datada de 2022-05-25 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, datada de 2022-05-
25.  
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Rodrigo Lopes, datada 

de 2022-05-25, ofício daquela associação, datado de 
2022-05-23 e proposta de cabimento.  
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 431  
Assunto: Atribuição de um subsídio extraordinário à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Penafiel no valor de 7.000€, destinado a fazer face às 
despesas de aquisição de um veículo de socorro e 
assistência tático (desencarceramento).  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Rodrigo 
Lopes, datada de 2022-05-25 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, datada de 2022-05-
25.  
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Rodrigo Lopes, datada 
de 2022-05-25, ofício daquela associação, datado de 
2022-05-23 e proposta de cabimento.  
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 432  
Assunto: Minuta do Protocolo de Cooperação 
“Vigilância e Prevenção a Incêndios Florestais 2022” 
entre o Município de Penafiel e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Entre-os Rios, 
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Paço de Sousa, a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Penafiel.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Rodrigo 
Lopes, datada de 2022-05-30 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 2022-06-02.  
Documentos que acompanharam a proposta: 
Informação do GTF, datada de 2022-05-26, referida 

minuta, e proposta de cabimento.     
Votação: Aprovado por unanimidade.  
  

 

Deliberação n.º 433  
Assunto: Transmissão nominal do contrato de 
arrendamento para Sara Carolina Oliveira Braga, filha 
da atual titular do contrato de arrendamento apoiado, 
Susana Maria Ferreira de Oliveira, por alteração do 
seu domicílio fiscal.  
Proposta: Subscrita pela Senhora Vereadora Daniela 
Oliveira, datada de 2022-05-19 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, datada de 2022-05-
27.  
Documentos que acompanham a proposta: 
Requerimento, datado de 2022-03-21, Informação da  
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DASIS, datada de 2022-04-21, acordo de revogação, 
minuta do contrato de arrendamento a celebrar e 
listagem de roteiro de processos.  
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   

Deliberação n.º 434  
Assunto: Novo cálculo de renda apoiada, ao agregado 
familiar de Eva Fernanda da Rocha Soares Pereira - 
Proc. n.º 140-24 FC -, de acordo com o artigo 23.º, a), 
do Novo Regime de Arrendamento Apoiado. 
Proposta: Subscrita pela Senhora Vereadora Daniela 
Oliveira, datada de 2022-05-18 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, datada de 2022-05-
27.  
Documentos que acompanham a proposta: 
Requerimento, datado de 2022-04-11 e listagem de 
roteiro de processos.  
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   

Deliberação n.º 435  

Assunto: Realojamento em situação de emergência 
social (regime excecional) a Manuel José da Silva, sito 
Praceta da Fonte da Cruz, Bloco 3 - 2.º A - DTO - T2- 
Penafiel.  
Proposta: Subscrita pela Senhora Vereadora Daniela 
Oliveira, datada de 2022-05-23 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, datada de 2022-05-
27.  
Documentos que acompanham a proposta: Informação 
da DASIS, datada de 2022-05-13, acordo de 
revogação, minuta do contrato a celebrar e listagem de 
roteiro de processos.  
Votação: Aprovado por unanimidade.  

   
Deliberação n.º 436  
Assunto: Transmissão nominal do contrato de 
arrendamento referente ao inquilino Sr. Bruno José de 
Sousa Ferreira, ex-residente no Conjunto Habitacional 
da Fonte da Cruz, Bloco 6 - Entrada 2 - 1.º Dto, fração 
H, de tipologia tipo T1- 4560 - 659 Penafiel, para o 
seu filho, por motivos de ter adquirido habitação 
própria, sito na Rua das Palmeiras - Edifício Ribeiros, n.º 
46 - Bloco A - 3.º Dto - 4560 - 687 Penafiel, com 
alteração do seu domicílio fiscal.  
Proposta: Subscrita pela Senhora Vereadora Daniela 
Oliveira, datada de 2022-05-31 e pelo Senhor Vice 
Presidente da Câmara Municipal, datada de 2022-05-
31.  
Documentos que acompanham a proposta: 
Requerimento, datado de 2022-05-13, informação da 
DASIS, datada de 2022-05-31, acordo de revogação, 
minuta do contrato a celebrar e listagem de roteiro de 
processos.  
Votação: Aprovado por unanimidade. 
   

 
Deliberação n.º 437  
Assunto: Colocação de um sinal de paragem e 
estacionamento proibidos (C16) com painéis adicionais 
indicadores do início do local regulamentado modelo 3a 
e modelo 3c, na Rua da Ramada e Rua paralela à 
Igreja Matriz, Freguesia de Rio de Moinhos.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Pedro 
Cepeda, datada de 2022-05-24 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 2022-05-27. 
Documentos que acompanharam a proposta: email da 
Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, datado de 
2022-04-06, planta de localização e listagem de 
roteiro de processos. 

 
Votação: Aprovado por unanimidade.  
 
Deliberação n.º 438  
Assunto: Colocação de dois painéis adicionais modelo 
7d, indicadores de periodicidade, Edifício Riviera I, sito 
na Rua Engenheiro Matos, Freguesia de Penafiel. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Pedro 
Cepeda, datada de 2022-05-24 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 2022-05-27. 
Documentos que acompanharam a proposta: email da 
firma Plurinúmero, datado de 2022-04-29, planta de 
localização e listagem de roteiro de processos.  
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 439  
Assunto: Receção definitiva da obra "Construção do 
Centro Escolar de Duas Igrejas", executada por QT-
CIVIL - ENHENHARIA E REABILITAÇÃO, SA. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datada de 2022-05-26.  
Documentos que acompanharam a proposta: Auto de 
receção definitiva, datado de 2022-05-13.  
Votação: Aprovado por unanimidade.  
 
Deliberação n.º 440  
Assunto: Receção definitiva da obra "Requalificação 
dos Espaços Públicos e Vivenciais dos bairros sociais - 
(Fonte da Cruz) - Penafiel", executada por EDILAGES, 
SA.   
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vice Presidente da 
Câmara Municipal, datada de 2022-05-31.  
Documentos que acompanharam a proposta: Auto de 
receção definitiva, datado de 2022-05-04.  
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 441  
Assunto: Prorrogação do prazo de execução da 
empreitada "Beneficiação de percursos pedonais 
estratégicos - (Arruamentos de Acesso ao centro 
coordenador de transportes a partir da E.N. 106 - 
Penafiel", a ser executada por Restradas - 
Revitalização de Estradas do Norte, Lda., por um 
período de mais 110 dias.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, datada de 2022-04-22.  
Documentos que acompanharam a proposta: 
Informação do DOSMA, datada de 2022-04-22 e 
ofício da Restradas, datado de 2022-04-01. 
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 442  
Assunto: Discussão e votação da proposta de 

aprovação em minuta o texto de todas as deliberações 
tomadas na presente reunião, nos termos do disposto no 
n.º 3, do artigo 57.º, da Lei n.º75/2013, de 12 de 
setembro. 
Votação: A Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade, aprovar em minuta o texto de todas as 
deliberações tomadas na presente reunião, nos termos 
do disposto no n.º 3, do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro.  
__________________________________________ 
 
REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 20 DE JUNHO DE 2022 

 
Deliberação n.º 443   
Assunto: Pedido da Escola Profissional e Tecnológica - 
PROFENSINO para que seja autorizada a instalação de  
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estruturas modulares pré-fabricadas, no recinto da 
escola.   
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-14.  
Documentos que acompanharam a proposta: mail da 
Profensino.  
Votação: Aprovado por unanimidade  
   
Deliberação n.º 444  
Assunto: Minuta do Contrato Promessa de Compra e 
Venda a celebrar entre Maria Margarida de Oliveira 
Grilo e outros e o Município de Penafiel, relativo à 
venda a este de um prédio rústico sito no lugar de 
Várzea, da freguesia de Termas de S. Vicente, concelho 
de Penafiel, inscrito na matriz sob o art.º 924.º 
(proveniente do art.º 297.º da anterior matriz da 
freguesia de Pinheiro, por agregação) e descrito na 
CRP sob o n.º 2061/Pinheiro, como tendo a área de 
1.100,00m2, mas que feita a devida mediação 

apresenta a área de 1.268,5m2, destinado à execução 
da obra "Abertura da Estrada Desde a EN 106 até à 
Igreja de Pinheiro, Rua das Piscinas - Freguesia de 
Termas de S. Vicente".   
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.  
Documentos que acompanharam a proposta: Minuta 
do referido contrato promessa, levantamento 
topográfico e proposta de cabimento.  
Votação: Aprovado por unanimidade, bem como 
conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara 
Municipal para assinar e outorgar a escritura ou 
documento particular autenticado respetivo.  
   
Deliberação n.º 445 
Assunto: Minuta do protocolo de doação a celebrar 
entre Manuel José Figueiredo Pimentel da Rocha e 
mulher e o Município de Penafiel, relativo à cedência a 
título gratuito e definitivo de uma parcela de terreno 
com a área de 1.444,00m2, a desanexar do prédio 
rústico, sito no lugar de Alminhas, Freguesia de Galegos, 
Concelho de Penafiel, descrito na CRP de Penafiel sob o 
nº 389/Galegos, inscrito na matriz sob o artigo 592º, 
destinado à execução da obra "Arruamento de Acesso 
à Zona Industrial de Zebreus - Galegos - 1ª Fase - 
Penafiel".     
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-07.  
Documentos que acompanharam a proposta: Minuta 
do referido protocolo e levantamento topográfico.  
Votação: Aprovado por unanimidade, bem como 
conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara 
Municipal para assinar e outorgar a escritura ou 

documento particular autenticado respetivo.  
   
Deliberação n.º 446  
Assunto: Venda por ajuste direto do lote n.º 3 da Zona 
Industrial de Recezinhos, correspondente ao prédio 
urbano descrito da CRP de Penafiel sob o nº 1689/S. 
Martinho de Recesinhos e inscrito na respetiva matriz sob 
o artigo 1177º, à empresa Corcet, SA, pelo valor de 
240.472,85€.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Pedro 
Cepeda, datada de 2022-06-17 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, datada de 2022-06-
17.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Pedro Cepeda, datada  
 

 
de 2022-06-17, informação de avaliação do lote 3, da 
ZI de Recezinhos, datada de 2022-06-17, cópia do 
alvará 2/2016, planta, informação da UCPFCAI, 
datada de 2022-06-15, formulário de candidatura, 
certidão de não divida à AT e certidão de não divida 
ao ISS, caderneta predial urbana e certidão CRP.   
Votação: Aprovado por unanimidade, a venda por 
ajuste direto do lote n.º 3 da Zona Industrial de 
Recezinhos, correspondente ao prédio urbano descrito 
da CRP de Penafiel sob o nº 1689/S. Martinho de 
Recesinhos e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 
1177º, à empresa Corcet, SA, pelo valor de 
240.472,85€.  
   
Deliberação n.º 447  
Assunto: Transferência a efetuar a favor da CIM-TS, no 
montante de 84.419,30 €, relativo à comparticipação 
do Município de Penafiel no Programa de Apoio à 
Redução Tarifária (PART) 2021.  

Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-14, documento que se dá por 
inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte 
integrante desta ata.  
Documentos que acompanharam a proposta: 
Informação da DOM - UPM, datada de 2022-06-03, 
documento de receita da CIM-TS,DRF 00/155, datado 
de 2022-05-12 e proposta de cabimento.  
Votação: Aprovada por unanimidade.      
   
Deliberação n.º 448  
Assunto: Atribuição do apoio no montante de 200,00€ 
à Confederação Nacional de Organizações de Pessoas 
com Deficiência, destinado a fazer face às despesas de 
organização do 14º Congresso Nacional de Pessoas 
com Deficiência. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-14.  
Documentos que acompanharam a proposta: 
Informação da DOM - UPM, datada de 2022-06-03, 
documento de receita da CIM-TS,DRF 00/155, datado 
de 2022-05-12 e proposta de cabimento.  
Votação: Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 449  
Assunto: Atribuição dos seguintes apoios destinado a 
apoiar as associações promotoras de várias provas de 
desporto motorizado no âmbito da iniciativa "Racing 
Fest":   
-Clube Penafidelense de Automóveis Antigos– 3.000€ 
(provas Regularidade Clássicos e Drag Race)  
-Clube Penatrilhos Associação Desprotiva (prova Trial 
Urbano 4x4)– 1.500€  

-Brenha Off Road Team Associação (prova Super-
Enduro)– 1.500€  
-Associação Crocachaços Sempre a Curtir (Motos 50CC 
e 85CC) – 1.500€   
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Pedro 
Cepeda, datada de 2022-06-17 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 2022-06-17. 
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Pedro Cepeda, datada 
de 2022-06-17 e propostas de cabimento nºs 1143, 
1144, 1145 e 1146. 
Votação:  Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 450  
Assunto: Atribuição de apoio financeiro à Casaxiné – 
Associação para a Promoção e Desenvolvimento Cultural  
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de Quintandona, no montante de € 12.500,00, para 
fazer face às despesas com a realização da 14ª edição 
da Festa do Caldo de Quintandona 2022, que 
decorrerá de 16 a 18 de setembro de 2022. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara. 
Documentos que acompanharam a proposta: email 
daquela associação, datado de 2022-03-25 e 
proposta de cabimento. 
Votação:  Aprovado por unanimidade.  
   

Deliberação n.º 451  
Assunto: Atribuição de apoio financeiro à Associação 
"Cantarias Grupo de Cantares Populares", no montante 
de € 1.500,00, para fazer face às despesas com a 
gravação de um CD, com a inclusão de 4 temas sobre 
Penafiel, o nosso património e as nossas tradições, de 
interesse para o Município. 
Proposta: Subscrita pela Senhora Vereadora Susana 
Oliveira, datada de 2022-06-15 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 2022-06-20. 
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pela Senhora Vereadora Susana Oliveira, 
datada de 2022-06-15 e proposta de cabimento. 
Votação:  Aprovado por unanimidade.  
 

Deliberação n.º 452  
Assunto: Atribuição de bolsas de estudo para o ano 
letivo de 2021/2022, de acordo com o artº 7º do 
Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de 
Estudo, aos seguintes alunos: 
-Ana Catarina Ferreira Oliveira  
3-Inês Isabel Correia de Sousa  
-Samuel Martins Ferreira  
-Marco António Dias Maia  
-Pedro Edgar Pereira da Rocha Ribeiro  
-Sara Filipa Correia Gonçalves  
-Inês Araci Rocha Coelho  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Rodrigo 
Lopes, datada de 2022-06-17 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 2022-06-17. 
Documentos que acompanharam a proposta: Informação 
da DEDJ, datada de 2022-06-17, e listagem de roteiro 
de processos. 
Votação: Aprovado por unanimidade.  
 

Deliberação n.º 453  
Assunto: Minuta do protocolo a celebrar entre o 
Município de Penafiel e a Penafiel Verde, E.M., que 
estabelece os termos e condições em que cada um dos 
outorgantes concorre para a realização das obras da 
empreitada "Requalificação do Largo de Puços, 
Freguesia de Penafiel - Construção da Praça na zona 

envolvente ao futuro Ponto C - Centro Cultural de 
Penafiel".  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15. 
Documentos que acompanharam a proposta: minuta 
do referido protocolo. 
Votação:  Aprovado por unanimidade.  
 
Deliberação n.º 454  
Assunto: Minuta do protocolo a celebrar entre o 
Município de Penafiel e a Penafiel Verde, E.M., que 
estabelece os termos e condições em que cada um dos 
outorgantes concorre para a realização das obras da  
 
 
 

 
 
empreitada "Abertura da Estrada desde a EN até à 
Igreja de Pinheiro, Rua das Piscinas - Freguesia de 
Termas de S. Vicente".  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15. 
Documentos que acompanharam a proposta: minuta 
do referido protocolo. 
Votação:  Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 455  
Assunto: Minuta do protocolo a celebrar entre o 
Município de Penafiel e a Penafiel Verde, E.M., que 
estabelece os termos e condições em que cada um dos 
outorgantes concorre para a realização das obras da 
empreitada "Requalificação da Avenida Pedro Guedes, 
Freguesia de Penafiel".  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15. 

Documentos que acompanharam a proposta: minuta 
do referido protocolo. 
Votação:  Aprovado por unanimidade.  
   
Deliberação n.º 456  
Assunto: Minuta do protocolo a celebrar entre o 
Município de Penafiel e a Penafiel Verde, E.M., que 
estabelece os termos e condições em que cada um dos 
outorgantes concorre para a realização das obras da 
empreitada Construção e Grande reparação de 
arruamentos e passeios para regularização do trânsito 
da cidade e freguesias - articulação das acessibilidades 
e espaço da ARU do Centro Histórico - Encosta do 
Cavalum".  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15. 
Documentos que acompanharam a proposta: minuta 
do referido protocolo. 
Votação:  Aprovado por unanimidade.  
 
Deliberação n.º 457  
Assunto: Minuta do protocolo a celebrar entre o 
Muinicípio de Penafiel e a Penafiel Verde, E.M., que 
estabelece os termos e condições em que cada um dos 
outorgantes concorre para a realização das obras da 
empreitada "Beneficiação de percursos pedonais 
estratégicos - (arruamento de acesso ao centro 
coordenador de transportes a partir da EN 106-
Penafiel".  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15. 
Documentos que acompanharam a proposta: minuta 
do referido protocolo. 

Votação: Aprovado por unanimidade. 
 

Deliberação n.º 458  
Assunto: Deferimento do pedido de instalação de um 
posto de abastecimento de combustível para uso 
próprio, constituído por um reservatório superficial com 
a capacidade de 25.000 litros, localizado no Lugar de 
Vilar (Rua da Presa), Freguesia de Duas Igrejas, cujo 
requerente é Britafiel, Agregados Ornamentais, SA. – 
Proc. 3/2019-COMB. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Adolfo 
Amílcar Moreno, datada de 2022-06-14. 
Documentos que acompanharam a proposta: auto de 
vistoria, datado de 2022-05-11, despacho do Senhor 
Vereador Adolfo Amílcar Moreno, datado de 2022-06- 
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14, informação da DGU, datada de 2022-06-14 e 
listagem de roteiro de processos. 
Votação:  Aprovado por unanimidade.  
 
Deliberação n.º 459  
Assunto: Colocação de um sinal de paragem 
obrigatória em cruzamentos e entroncamentos (B2) na 
Travessa de Novelhe, sinal de cedência de paragem 
(B1) e sinal de proibição de exceder a velocidade 
máxima de 30 km/h na Rua de Novelhe, Freguesia de 
Rio de Moinhos.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Pedro 
Cepeda, datada de 2022-05-30 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 2022-06-07. 
Documentos que acompanharam a proposta: email, 
datado de 2021-12-17, planta de localização e 
listagem de roteiro de processos. 
Votação:  Aprovado por unanimidade.  
 

Deliberação n.º 460  
Assunto: Colocação de um sinal de informação de 
estacionamento autorizado (H1a) com painel adicional 
modelo 10b TÁXIS, na Praça Municipal, Freguesia de 
Penafiel.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Pedro 
Cepeda, datada de 2022-05-30 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 2022-06-09. 
Documentos que acompanharam a proposta: email, 
datado de 2022-04-21, planta de localização e 
listagem de roteiro de processos. 
Votação:  Aprovado por unanimidade.  
 
Deliberação n.º 461  
Assunto: Colocação de sinalização vertical na Rua 
Vitorino da Costa, Freguesia de Penafiel.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Pedro 
Cepeda, datada de 2022-05-30 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 2022-06-07. 
Documentos que acompanharam a proposta: email, 
datado de 2022-04-21, planta de localização e 
listagem de roteiro de processos. 
Votação:  Aprovado por unanimidade.  
Deliberação n.º 462  
Assunto: Prorrogação do prazo de execução da 
empreitada "Promoção da Eficiência Energética nas 
Piscinas Municipais de Penafiel", a ser executada por 
Edilages, SA, por um período de mais 60 dias.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-07. 
Documentos que acompanharam a proposta: 
informação do DOSMA-DOMP, datada de 2022-06-07 
e ofício da firma Edilages, SA, datado de 2022-07-07. 

Votação:  Aprovado por unanimidade.  
 
Deliberação n.º 463  
Assunto: Ratificação da assinautura pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal em 2022-04-28 do 
Auto de Transferência nº ARSN_005/2022, celebrado 
entre o Ministério da Saúde, a Administração Regional 
de Saúde do Norte, I.P. e a Câmara Municipal de 
Penafiel, relativamente à transferência de competências 
para o Município, a que se refere o artigo 2º, do DL 
23/2019, de 30 de janeiro.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-14. 
Documentos que acompanharam a proposta: referido 
auto de transferência. 
Votação:  Aprovado por unanimidade.  

 
Deliberação n.º 464  
Assunto: Relatório de Gestão e Contas Consolidadas 
do exercício de 2021.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: 
Informação da UGF, datada de 2022-06-15, Relatório 
de Gestão Consolidado de 2021 e certificação legal de 
contas.   
Votação: Aprovado por maioria, com a abstenção dos 
Senhores Vereadores do Partido Socialista e do R.I.R., 
nos termos do n.º 2 do artigo 76º, da Lei n.º73/2013, 
de 3 de setembro, submeter o assunto à Assembleia 
Municipal.  
 
Deliberação n.º 465 
Assunto: 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.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: 
Informação da UGF, datada de 2022-06-15.   
Votação:  Aprovado por unanimidade, nos termos da 
alínea c), do nº 1, do artº 33, submeter o assunto à 
Assembleia Municipal para discussão e votação, de 
acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro.  
 
Deliberação n.º 466 
Assunto: 2º alteração ao o Mapa de Pessoal para o 
ciclo de gestão de 2022.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
datada de 2022-06-15 e mapa de pessoal.   
Votação: Aprovado por unanimidade, o Mapa de 
Pessoal para o ciclo de gestão de 2022, bem como 
submeter o assunto à assembleia municipal, 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.  
 
Deliberação n.º 467 
Assunto: 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.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15 (Anexo ), documento que se dá 
por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte 
integrante desta ata. Documentos que acompanharam a 
proposta: Proposta subscrita pelo Senhor Presidente da 
Câmara, datada de 2022-06-15, minuta do referido 
auto de transferência e seus anexos (Anexo ),  
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documento que se dá por inteiramente reproduzido e 
que passa a fazer parte integrante desta ata.   
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Abragão à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 
do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.  
 
Deliberação n.º 468 
Assunto: 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. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Boelhe à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 
do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.  
 
Deliberação n.º 469 
Assunto: 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. 

Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Bustelo à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 
do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.  
 
Deliberação n.º 470  
Assunto: 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. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 

unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Cabeça Santa à Assembleia Municipal 
para apreciação e votação, nos termos do disposto no 
n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.  
 
Deliberação n.º 471 
Assunto: 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.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.   
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Canelas à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 
do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.  
 

Deliberação n.º 472  
Assunto: 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. 
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Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Capela à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 
do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.  
 

Deliberação n.º 473 
Assunto: 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 ciclo do ensino básico;  
c)A manutenção dos espaços envolventes dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do 
primeiro ciclo do ensino básico.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Castelões à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 
do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.  
 
Deliberação n.º 474 
Assunto: 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. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a  
 
 
 

 
freguesia de Croca à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 
do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.  
 

Deliberação n.º 475 
Assunto: 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. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Duas Igrejas à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 
do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04. 
 
Deliberação n.º 476 
Assunto: 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.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 

seus anexos.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Eja à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 
do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.  
 
Deliberação n.º 477  
Assunto: Minuta do auto de transferência de recursos a 
celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesa 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:  
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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. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Fonte Arcada à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 

do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.  
   
Deliberação n.º 478 
Assunto: 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.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Galegos à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 
do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.  
 
Deliberação n.º 479 
Assunto: 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. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
 
 

 
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de  
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos. 
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Guilhufe e Urrô à Assembleia Municipal 
para apreciação e votação, nos termos do disposto no 
n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04. 
 
Deliberação n.º 480 
Assunto: 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 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. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Irivo à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 
do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.  
 
Deliberação n.º 481 
Assunto: 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. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Lagares e Figueira à Assembleia Municipal 
para apreciação e votação, nos termos do disposto no 
n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04. 
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Deliberação n.º 482 
Assunto: 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. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 

subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.   
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Luzim e Vila Cova à Assembleia Municipal 
para apreciação e votação, nos termos do disposto no 
n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04. 
 
Deliberação n.º 483 
Assunto: 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. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15. 
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos. 
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 

de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Oldrões à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 
do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04. 
 
Deliberação n.º 484 
Assunto: 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.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Paço de Sousa à Assembleia Municipal 
para apreciação e votação, nos termos do disposto no 
n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04. 
 

Deliberação n.º 485 
Assunto: 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. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15. 
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Penafiel à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 
do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04. 
 
Deliberação n.º 486 
Assunto: 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. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.  
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Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Peroselo à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 
do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.   
 
Deliberação n.º 487 
Assunto: 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 ciclo do ensino básico; 

c) A manutenção dos espaços envolventes dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do 
primeiro ciclo do ensino básico. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.  
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos. 
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Rans à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 
do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.  
   
Deliberação n.º 488 
Assunto: 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.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   

Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.   
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de São Mamede de Recezinhos à Assembleia 
Municipal para apreciação e votação, nos termos do 
disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 
30/04.  
  
Deliberação n.º 489 
Assunto: 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.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.   
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 

unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de São Martinho de Recezinhos à Assembleia 
Municipal para apreciação e votação, nos termos do 
disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 
30/04.  
   
Deliberação n.º 490 
Assunto: 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.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.   
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou  por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Rio Mau à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 

do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.   
  
Deliberação n.º 491 
Assunto: Minuta do auto de transferência de recursos a 
celebrar entre o Município de Penafiel e a Freguesia de 
Rio 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;  
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c)A manutenção dos espaços envolventes dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do 
primeiro ciclo do ensino básico.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de  
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Rio de Moinhos à Assembleia Municipal 
para apreciação e votação, nos termos do disposto no 
n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.  
   
Deliberação n.º 492 
Assunto: 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.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.   
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Sebolido à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 
do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.  
   
Deliberação n.º 493 
Assunto: 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.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.  
 Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.   
 
 
 

 
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Termas de S. Vicente à Assembleia 
Municipal para apreciação e votação, nos termos do 
disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 
30/04. 
   
Deliberação n.º 494 
Assunto: 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 de educação pré-escolar e do 
primeiro ciclo do ensino básico.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de 2022-06-15.   
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
2022-06-15, minuta do referido auto de transferência e 
seus anexos.   
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do auto de transferência 
de recursos a celebrar entre o município de Penafiel e a 
freguesia de Valpedre à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 4, 
do artigo 5.º, do DL 57/2019, de 30/04.  
    
Deliberação n.º 495 
Assunto: Minuta do contrato de investimento a celebrar 
entre o Município de Penafiel e a firma CORCET, 
conforme o disposto no ponto 4 do art.º 8.º do 
Regulamento de Concessão de Apoio ao Investimento 
Estratégico que prevê as seguintes isenções de taxa, 
bem como o 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 infra-estruturas 
solicitadas pelo requerente:  
a) Isenção da cobrança do imposto municipal de imóveis 
(IMI) da infra-estrutura 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 infra-estrutura;  
c) Isenção da taxa municipal referente ao alvará de 
construção da infra-estrutura.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Pedro 
Cepeda, datada de 2022-06-17 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 2022-06-17.  
Documentos que acompanharam a proposta: Proposta 
subscrita pelo Senhor Vereador Pedro Cepeda, datada 
de 2022-06-17, minuta do contrato a celebrar, 
informação da UCPFCAI, datada de 2022-06-15, 
formulário de candidatura, certidão de não divida à AT, 
certidão de não divida ao ISS.   
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Votação: Aprovado por unanimidade, remeter o assunto 
à Assembleia Municipal, 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.  
   
Deliberação n.º 496 
Assunto: 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. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Rodrigo 
Lopes, datada de 2022-06-17 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 2022-06-17. 
Documentos que acompanharam a proposta: minuta 
do referido contrato de delegação de competências e 

proposta de cabimento.   
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do contrato de 
delegação de competências a celebrar entre o 
município de Penafiel e o Agrupamento de Escolas D. 
António Ferreira Gomes à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 1, 
do artigo 4.º, do DL 57/2019, de 30/04 e na alínea 
m), do nº 1, do artigo 33, da Lei 75/2013, de 12/09, 
para efeitos do disposto na alínea k), nº 1, artigo 25º, 
do mesmo diploma.  
   
Deliberação n.º 497 
Assunto: 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.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Rodrigo 
Lopes, datada de 2022-06-17 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 2022-06-17. 
Documentos que acompanharam a proposta: minuta 
do referido contrato de delegação de competências e 
proposta de cabimento.   
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do contrato de 
delegação de competências a celebrar entre o 
município de Penafiel e o Agrupamento de Escolas 
Penafiel Sudeste à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 1, 
do artigo 4.º, do DL 57/2019, de 30/04 e na alínea 

m), do nº 1, do artigo 33, da Lei 75/2013, de 12/09, 
para efeitos do disposto na alínea k), nº 1, artigo 25º, 
do mesmo diploma.] Aprovado  
   
Deliberação n.º 498 
Assunto: 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.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Rodrigo 
Lopes, datada de 2022-06-17 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 2022-06-17.  
 

 
Documentos que acompanharam a proposta: minuta 
do referido contrato de delegação de competências e 
proposta de cabimento.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do contrato de 
delegação de competências a celebrar entre o 
município de Penafiel e o Agrupamento de Escolas de 
Pinheiro à Assembleia Municipal para apreciação e 
votação, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 4.º, 
do DL 57/2019, de 30/04 e na alínea m), do nº 1, do 
artigo 33, da Lei 75/2013, de 12/09, para efeitos do  
disposto na alínea k), nº 1, artigo 25º, do mesmo 
diploma.  
   
Deliberação n.º 499 
Assunto: 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.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Rodrigo 
Lopes, datada de 2022-06-17 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 2022-06-17.  
Documentos que acompanharam a proposta: minuta 
do referido contrato de delegação de competências e 
proposta de cabimento.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
unanimidade, remeter a minuta do contrato de 
delegação de competências a celebrar entre o 
município de Penafiel e o Agrupamento de Escolas de 
Paço de Sousa à Assembleia Municipal para apreciação 
e votação, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 4.º, 
do DL 57/2019, de 30/04 e na alínea m), do nº 1, do 
artigo 33, da Lei 75/2013, de 12/09, para efeitos do 
disposto na alínea k), nº 1, artigo 25º, do mesmo 
diploma.  
   
Deliberação n.º 500 
Assunto: 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 
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. 
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Rodrigo 
Lopes, datada de 2022-06-17 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 2022-06-17.  
Documentos que acompanharam a proposta: minuta 
do referido contrato de delegação de competências e 

proposta de cabimento.  
Votação: A Câmara Municipal apreciou e deliberou por 
por unanimidade, remeter a minuta do contrato de 
delegação de competências a celebrar entre o 
município de Penafiel e o Agrupamento de Escolas 
Joaquim Araújo à Assembleia Municipal para 
apreciação e votação, nos termos do disposto no n.º 1, 
do artigo 4.º, do DL 57/2019, de 30/04 e na alínea 
m), do nº 1, do artigo 33, da Lei 75/2013, de 12/09, 
para efeitos do disposto na alínea k), nº 1, artigo 25º, 
do mesmo diploma.  
   
Deliberação n.º 501 
Assunto: Pedido de autorização para concessionar por 
concurso público internacional a concessão de uso 
privativo do domínio público do Muinicípio de Penafiel  
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para instalação e exploração publicitária de mobiliário 
urbano e remoção de paineis de publicidade exterior, 
nos termos do Programa do Procedimento, Caderno de 
Encargos e demais documentos em anexo.  
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Pedro 
Cepeda, datada de 2022-06-13 e pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 2022-06-17.  
Documentos que acompanharam a proposta: 
Informação do DGO-UCPFCAI, datada de 2022-06-06, 
estudo económico de suporte ao concurso, modelo de  
anúncio, anúncio do concurso, programa de concurso e 
caderno de encargos.   
Votação: Aprovado por unanimidade, remeter o assunto 
à Assembleia Municipal, nos termos do disposto nas 
alíneas qq e ccc), do nº 1, do artº 33, da Lei 75/2013 
de 12 de setembro, para os efeitos previstos na alínea 
p), do nº 1, do artigo 25.º, do mesmo diploma.  
   
Deliberação n.º 502  

Assunto: Discussão e votação da proposta de 
aprovação em minuta o texto de todas as deliberações 
tomadas na presente reunião, nos termos do disposto no 
n.º 3, do artigo 57.º, da Lei n.º75/2013, de 12 de 
setembro.  
Votação: A Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade, aprovar em minuta o texto de todas as 
deliberações tomadas na presente reunião, nos termos 
do disposto no n.º 3, do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 

 
 
 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 24 DE JUNHO DE 2022 

 

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. 

[Aprovada por maioria] 

 

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 Atividades 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. 

[Aprovada por maioria] 

 

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), 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; 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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; 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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

[Aprovada por unanimidade] 

 

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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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 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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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 
efeitos do disposto no n.º 4, do artigo 5.º, do DL 

57/2019, de 30/04. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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.   

[Aprovada por unanimidade] 

 

Proposta da Câmara Municipal da minuta do auto de  
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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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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 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; 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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  
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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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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 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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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. 

 

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; 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

Proposta da Câmara Municipal da minuta do auto de 

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

[Aprovada por unanimidade] 

 

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  
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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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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 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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

Proposta da Câmara Municipal da 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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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 
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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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 
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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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 

Joaquim Araújo, 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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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. 

[Aprovada por unanimidade] 

 

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  
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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. 

[Aprovada por unanimidade] 
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Maria Alice da Silva Cruz 

José Nogueira – Cabeça de Casal da Herança de 
António José Nunes de Sousa 

Maria do Rosário Lopes Ferraz  

Domingo Pérez Pérez 

Ana Cristina Coelho Valério 

PROCESSOS DIVEROS DEFERIDO: 

Joaquim de Sousa – Proc.º n.º 107/2022-AUTI 

Margarida Maria Santos Vieira – Proc.º n.º 109/2021-
LOED  

Cristina Maria de Sousa e Silva – Proc.º n.º 24/2022-
LOED  

Laura Patrícia Nogueira da Rocha – Proc.º 72/2022-
AUTI  

Iolanda Natália Sousa Ferreira – Proc.º n.º 227/2021-
LOED  

Manuel Freitas Ferreira – Proc.º n.º 88/2021-LOED 

Pedro Miguel Teixeira de Jesus e Silva – Proc.º n.º 
67/2021-LOED  

Paulo Manuel Correia Rodrigues – Proc.º n.º 36-2021-
LOED  

Varandabstrata, Lda. – Proc.º n.º 8/2022-ALCP 

Adão Alberto da Silva Brochado – Proc.º n.º 287/2021-
LOED  

Olga Susana Ferreira da Costa – Proc.º n.º 116/2022-
AUTI Ângelo de Oliveira Gudes – Proc.º n.º 71/2021-

LOED 

 José António Ferreira Dias – Proc.º n.º 30/2020-LLOE  

Anta Beatriz Lopes Pinto Silva – Proc.º n.º 62/2021-
ALCP Manuel Ângelo Sousa Dias – Proc.º n.º 277/2021-
LOED Sérgio Daniel Ferreira Soares – Proc.º n.º 

29/2021-ALCP 

Pentágono XXI, Investimentos, S.A. – Proc.º n.º 98/2019-
LOED  

Paulo Jorge Castro Silva Cunha – Proc.º n.º 358/2021-
LOED Francisco Cristóvão Bastos Vieira Duarte – Proc.º 

n.º 17/2022-ALCP  

Joaquim André Pereira Teixeira – Proc.º n.º 190/2021-

LOED 

Juliana Catarina Mendonça das Neves – Proc.º 
236/2021-LOED  

 

 

Maria Goreti Ferreira de Magalhães – Proc.º n.º 
217/221-LOED  

Fátima Manuela Moreira Pinto – Proc.º n.º 155/2021-

LOED Joaquim António Nunes Ferreira – Proc.º n.º 
34/2021-LOED 

Inhouse Unipessoal, Lda. – Proc.º 198/2021-AUTI 

Ricardo Luís Varela Santos Brito Marques – Proc.º n.º 

20/2022-AUTI  

Vasco Batista Ferreira, Unipessoal, Lda. – Proc.º n.º 
9/2022-CPHO  

Vítor Miguel Roque Luís – Proc.º n.º 27/2022-ALCP 

Márcio Rafael Azevedo Campos – Proc.º n.º 34/2021-

ALCP  

José Ferreira da Cunha – Proc.º n.º 123/2022-AUTI 

Maria Paula Moreira de Oliveira e Sousa – Proc.º n.º 
75/2022-AUTI  

Cátia Alexandra Mendes Barbosa – Proc.º n.º 53/2021-

LOED  

Carlos António Moreira da Rocha – Proc.º n.º 75/2021-

LOED 

 

Despacho de 14 de junho de 2022 

 

REQUERIMENTOS DEFERIDOS: 

Maria Manuela Alves Silva Mendes  

José Tiago Gonçalves Guedes 

Maria de Jesus Ferreira, Cabeça de Casal da Herança 
de Mário Joaquim Santos Silva 

Pedro Ernesto Gonçalves Guedes  

Daniela Filipa Gomes Ferreira 

Ana Patrícia Monteiro Pinto Ribeiro  

Carla Teresa Oliveira Loureiro  

Bruno Miguel Fonseca Dias 

Magno Regaço – Sociedade Imobiliária, Lda. 
Varandabstrata, Lda. 

Cândido António Teixeira Ribeiro 

Maria Alice da Silva – Cabeça de Casal da Herança de 
Olga Susana Ferreira da Costa 

António da Silva Barros Bruno  

Miguel Pinto de Sousa 

Gabino Joaquim da Costa Lourenço  

Fernando Jorge da Rocha Sousa  

Luís Gonzaga Lavado Pereira  

Manuel Pereira Bandeira 

David José da Silva Ferreira  

Domingo Perez Perez 

Ricardo Luís Varela Santos Brito Marques  

Agostinho Aguiar Vieira da Silva 

Quinta do Lobo Branco – Turismo Rural, Lda.  

Agostinho José Moreira da Silva Pereira  

Joaquim Henrique Lopes dos Santos 

Manuel António Freitas Soares  

Eduardo Manuel Ferreira 

Joel Fernando Ferreira Sousa  

Maria Aurora Pereira Lopes  

Carlos Miguel Oliveira Azevedo 

PROCESSOS DIVERSOS DEFERIDOS: 

Judite Joaquina da Rocha e Sousa – Proc.º n.º 71/2022-AUTI 
Ana Silva Barbosa – Proc.º n.º 93/2022-AUTI 

Sérgio Manuel Ferreira Barbosa – Proc.º n.º 75/2021-ALCP 
José Paulo Ferreira da Silva – Proc.º n.º 250/2021-LOED 

Margarida Laura Guimarães Cruz Rocha – Proc.º n.º 
12/2021-LLOE  

Maria La Salete Couto Ferreira – Proc.º n.º 100/2022- 
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AUTI 

José Joaquim Ataíde Sousa Andrade – Proc.º n.º 
60/2022-CE51  

Fernando Alberto de Magalhães Sales – Proc.º n.º 
31/2021-ALCP  

Constantino Mendes da Cunha – Proc.º 4/2021-CDES  

 

Duplorigem, Lda. – Proc.º n.º 11/2022-CPHO 

Domingos de Sousa Barbosa – Proc.º n.º 36/2022-LOED 

Carlos Miguel Azevedo Oliveira – Proc.º n.º 65/2022-
CDIV 

PROCESSOS DIVERSOS INDEFERIDOS 

José Marcos da Cunha Jorge – Proc.º n.º 122/2021-LOED 
Florinda de Araújo Nogueira – Proc.º n.º 52/2021-LLOE 

New Symbol – Outdoor e Publicidade, Lda. – Proc.º n.º 
14/2021-PUBL  

Mariana Branco Monteiro – Proc.º n.º 42/2020-CDES 

 

Despacho de 21 de junho de 2022 

 

REQUERIMENTOS DEFERIDOS: 

Carlos António Moreira da Rocha  

Francisco Cristóvão Bastos Vieira  

Duarte Alexandre Carlos Nogueira Valente 

Luís Gonzaga Lavado Pereira  

Sandra Marisa Carvalho Mendes Seporinvest, SA 

Centrocor – Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda. 

Carla Margarida Ferreira Barbosa 

Sinesia Bessa Pinto 

Tânia Filipa de Sousa Pereira  

Jorge André Ferreira Soares  

Tânia Manuela Nunes de Sousa  

Maria Helena Soares de Sousa 

Joaquim Ribeiro – Cabeça de Casal da Herança de 

Joaquim André Pereira Teixeira 

 

Despacho de 28 de junho de 2022 

 

REQUERIMENTOS DEFERIDOS: 

Bastos e Viegas, S. A. 

Santa Casa da Misericórdia de Penafiel  

Carlos Manuel Morais Quintas 

Diana Daniela Pereira Guedes  

Maria da Piedade do Carmo Coelho 

Maria Fernanda da Silva Garcês da Cunha Coelho  

Júlio André Neto Marinheiro 

Sara Alexandra Cabral da Silva  

Magda Cristiana Pereira Alves  

João Alexandre Lameiras Pinto Raquel  

Maria Oliveira Pereira Fernando  

Jorge Leal Moura  

Pedro Tiago Ferreira da Silva  

Paula Cristina Pereira de Sousa  

Ricardo Guimarães 

José Miguel Pereira de Carvalho e Moura 

Maria Zulmira Pinto – Cabeça de Casal da Herança de 

Joaquim Fernando Freire Barbosa – Cabeça de Casal da 
Herança de Aureliano Carlos Mello Filho 

Nuno Miguel da Rocha Couto  

Maria Luísa Pinto Bessa de Melo  

Márcio Rafael Azevedo Campos 

Álvaro Manuel Dores Soares Ferreira  

Fernando Alberto de Magalhães Sales  

Sofia Soares Corte-Real Santos 

 

José Carlos Dias Mota 

Ramiro Joaquim da Silva Cunha  

Cátia Andreia Gomes da Rocha 

Ana Maria Pinto Barbosa 

Biosetas – Quinta da Lagoa, Unipessoal, Lda. 

Joaquim António da Silva Sousa 

Carlos Alberto Ferreira da Silva  

Agostinho Barbosa Moreira Carlos  

Luís de Sousa Nogueira  

Fundação Inatel 

Luísa Manuela Macedo Sanhudo  

Velvet – Sociedade Imobiliária, SA  

Célia Alice da Silva Pinto 

António José Nunes de Sousa  

Fernando Henrique Moreira da Rocha  

Luís Frederico Trigo da Cunha Moreira 

 Carlos Jorge de Sousa Magalhães  

Sérgio Daniel Ferreira Soares 

Luís Carlos Vieira Mendes 

 

PROCESSOS DE OBRAS DEFERIDOS: 

Paulo Alexandre de Arede Almeida – Proc. n.º 
293/2021-LOED 

Ana Patrícia Gomes Gonçalves Moreira – Proc. n.º 
103/2021-ALCP (Alterações)  

Genialinveste – Imobiliária, Lda.  Proc. n.º 61/2021-ALCP 
(Alterações) 

ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DEFERIDOS: 

José Miguel Pereira de Carvalho e Moura – Proc. n.º 
3/2022-AAUT 

PROPRIEDADE HORIZONTAL DEFERIDOS: 

Lagaoaviva – Sociedade Imobiliária, S . A. – Proc. n.º 
1/2022-CPHO Herdeiros de Honorato José e Isaura 

Teixeira – Proc. n.º 13/2022-CPHO 

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DEFERIDO: 

Amílcar Luís Natário Gonçalves – Proc. n.º 120/2022-
AUTI 

PROCESSOS DIVERSOS DEFERIDOS: 

Margarida Cidália Oliveira da Silva – Proc.º n.º 
121/2022-AUTI Nuno Miguel da Rocha Couto – Proc.º n.º 

110/2022-AUTI  

Joaquim Fernando Ferreira Coelho – Proc.º n.º 83/2021-
LOED  

António Cunha Matos – Proc.º n.º 15/2022-CDES 

Ana Filipa Martins dos Santos – Proc.º n.º 130/2021-
LOED  

Sérgio Manuel de Magalhães Mendes – Proc.º n.º 
22/2022-ALCP  

Maria La Salete Couto Ferreira – Proc.º n.º 100/2022-

AUTI  

Joaquim Paulo Pinto Brochado – Proc.º n.º 34/2022-ALCP 

Joaquim Brochado Mendes – Proc.º n.º 29/2021-LOED 

Carlos Alberto da Silva Leite – Proc.º n.º 85/2022-AUTI 

Ana Sofia Marujo Castelo – Proc.º n.º 111/2022-AUTI 

Agostinho João Vieira Araújo – Proc.º n.º 21/2022-ALCP 
José Joaquim da Silva Pinto – Proc.º n.º 6/2022-ALCP 

Felícia Fernanda Rodrigues Pimentel Barbosa – Proc.º n.º 
20/2022-CDES 

PROCESSOS DE OBRAS INDEFERIDOS: 

Alberto Durães Martins – Proc.º n.º 75/2021-CDES 

Mariana de Sousa Moreira Loureiro – Proc.º n.º 45/2022-
LOED  

Trullia II Construções, S.A. – Proc.º n.º 210/2021-LOED 

Ana Maria da Silva Barros – Proc.º n.º 73/2022-LOED 
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Joana Catarina Leão Silva Moreira – Proc.º n.º 
364/2020-LOED 

Alain Marie Jean Pays – Proc. n.º 319/2021-LOED 

REQUERIMENTOS INDEFERIDOS: 

António de Sousa Joaquina Mendes Babo 

Cláudia Maria Andrade Gonçalves Lima  

Telhado Atlântico, S.A 

Joaquim de Sousa Moreira 

Manuel Fernando Mendes Moreira  

Sociedade Matriz Domínio Unipessoal, Lda. 

PUBLICIDADES INDEFERIDO: 

Extradireccional – Proc. n.º 33/2021-PUBL 

_____________________________________ 
 
GABINETE DE NOTARIADO E EXPROPRIAÇÕES 
 

 
JUNHO 
 

Contrato de Prestação de Serviços – Valor: 10.500,00 + 
I.V.A. 
Designação: “Prestação de Serviços – Ciclo Cinema 
(Drive-In)” 
Adjudicatário: “Cenário Casual, Lda.”, (NIPC 513 336 
478), com sede na Rua D. António Ferreira Gomes, n.º 
104-A – Edifício Parque do Sameiro - Penafiel 
 
Contrato de Empreitada  - Valor: 148.454,00 + I.V.A. 
Designação: “Construção de Edifícios Municipais – 
(Construção do Centro Cívico de Duas Igrejas – 2.ª 
Fase)” 
Adjudicatário: “António Pimenta, Construções, Lda.”, 
(NIPC 502 965 800), com sede no Lugar de Pimenta - 
Burgo - Arouca. 
 
Contrato de Empreitada – Valor: 149.689,70 + I.V.A. 
Designação: “Grandes Reparações de Outras Estradas 
e Caminhos – Beneficiação das Ruas de Covelo, S. 
Martinho, Outeiro, Travessa da Salgadinho e Eira, 
Freguesia de Paço de Sousa” 
Adjudicatário: “Moreira da Silva, Lda.”, (NIPC 500 855 
781), com sede na Rua de S. João de Sobrado, n.º 
2179 - Valongo. 
 
Contrato de Empreitada – Valor: 18.187,00 + I.V.A. 
Designação: “Grandes Reparações de Outras Estradas 
e Caminhos – Pavimentação da Campa do Mouro – 
Freguesia de Eja” 
Adjudicatário: “Peroselo Granitos – Unipessoal, Lda.”, 
(NIPC 516 162 799), com sede na Avenida Central de 
Peroselo, n.º 2968 – Peroselo – Penafiel. 
 

Contrato de Empreitada – Valor: 41.278,40 + I.V.A. 
Designação: “Grandes Reparações de Outras Estradas 
e Caminhos – Pavimentação da Travessa do Campo de 
Futebol de Ribas – Freguesia de Lagares” 
Adjudicatário: “Peroselo Granitos – Unipessoal, Lda.”, 
(NIPC 516 162 799), com sede na Avenida Central de 
Peroselo, n.º 2968 – Peroselo – Penafiel. 
 
Contrato de Empreitada – Valor: 26.846,00 + I.V.A. 
Designação: “Arranjos Urbanísticos na Cidade e 
Freguesia – (Requalificação do Parque Infantil de Urrô) 
- Freguesia de Guilhufe e Urrô” 
Adjudicatário: “Joaquim Coelho da Silva, S.A.”, (NIPC 
507 701 348), com sede na Rua da Galharda, n.º 282 
– Irivo - Penafiel. 
 

 
Contrato de Empreitada – Valor: 26.317,90 + I.V.A. 
Designação: “Construção e Grande Reparação de 
Arruamentos e Passeios Para regularização do Trânsito 
da Cidade e Freguesias – Construção de Passeios na 
Rua Padre Lopes Coelho – Freguesia de Oldrões” 
Adjudicatário: “Construções Mota & Mota, Lda.”, (NIPC 
505 276 674), com sede no Lugar de Lardosa, n.º 299 
– Rans - Penafiel. 
 
Contrato de Empreitada – Valor: 130.251,73 + I.V.A. 
Designação: “Grandes Reparações de Outras Estradas 
e Caminhos – Beneficiação da Rua da Valqueira, Rua 
da Cangosa e Rua no Lugar da Igreja – Freguesia de 
Peroselo” 
Adjudicatário: “Peroselo Granitos – Unipessoal, Lda.”, 
(NIPC 516 162 799), com sede na Avenida Central de 
Peroselo, n.º 2968 – Peroselo – Penafiel. 
 
Contrato de Empreitada – Valor: € 33.573,25 + I.V.A. 

Designação: “Construção e Grande Reparação de 
Arruamentos e Passeios Para Regularização do Trânsito 
da Cidade e Freguesias – Execução de Caminho de 
Acesso à Quinta do Cerrado – Freguesia de Penafiel” 
Adjudicatário: “Lousamaia, Lda.” (NIPC 507 468 945), 
com sede na Zona Industrial de Penafiel, n.º 2, Lote 5-F - 
Penafiel. 
 
Contrato de Empreitada - Valor: € 141.377,90 + I.V.A. 
Designação: “Beneficiação da Rua de Campos e Rua do 
Barreiro em Castelões (Beneficiação da Rua do 
Barreiro)” 
Adjudicatário: “Sistelmar – Sociedade de Construções, 
Lda.”, (NIPC 502 634 308), com sede na Rua Madre 
Isabel Larranaga, n.º 581 – Vilar – Gondomar (São 
Cosme) - Gondomar 
 
Contrato de Empreitada – Valor: € 12.961,00 + I.V.A. 
Designação: “Beneficiação e Reparação de Edifícios 
Municipais – Substituição dos Equipamentos de 
Iluminação dos Blocos Habitacionais da Fonte da Cruz - 
Penafiel” 
Adjudicatário: “Nuno Fernando Barbosa de Sousa, 
Unipessoal, Lda.”, (NIPC 515 797 634), com sede na 
Rua Nova da Salgadinha, n.º 10 – Paço de Sousa - 
Penafiel. 
 
Contrato de Prestação de Serviços – Valor: € 73.900,00 + 
I.V.A. 
Designação: “Elaboração do Projeto de Execução Para 
Reconstrução de Edifício Para Residência de Estudantes 
na Rua Alfredo Pereira - Penafiel” 
Adjudicatário: “HDEC – Galeria Gabinete, Lda.”, (NIPC 

514 015 268), com sede na Rua Alfredo Pereira, n.º 3 - 
Penafiel. 
 
Contrato de Empreitada – Valor: € 149.618,17 + I.V.A. 
Designação: “Movimento de Terras Para Regularização 
de Terrenos Municipais – (Escavação de Terreno no 
Acesso à Zona Industrial de Galegos).” 
Adjudicatário: “Termuro – Terraplanagens e 
Construção, Unipessoal, Lda.”, (NIPC 507 185 897), com 
sede no Lugar da Ribeira – Caixa Postal n.º 805 - Vila 
Chã do Marão - Amarante. 
 
Contrato de Fornecimento – Valor: € 72.771,73 + I.V.A. 
Designação: “Aquisição de Viaturas Ligeiras – 
Aquisição de Três Viaturas” – Com Retoma de 5 viaturas 
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Adjudicatário: “Sociedade Comercial Auto Reno, S.A.”, 
(NIPC 502 897 139), com sede na Rua da Estrada, n.º 
387 – Ferreira – Paços de Ferreira. 
 
Contrato de Prestação de Serviços – Valor: € 
1.184.130,90 + I.V.A. 
Designação: “Prestação de Serviços de Transportes 
Escolares em Regime de Serviço Público Rodoviário de 
Transporte de Passageiros – Ano Letivo de 2022/2023” 
Adjudicatário: “Valpi Bus – Alberto Pinto & Filhos, 
Transportes Rodoviários, S.A.”, (NIPC 500 728 348), 
com sede na Avenida Pedro Guedes – Penafiel. 
 
Contrato de Empreitada – Valor: € 90.800,00 + I.V.A. 
Designação: “Apoio ao Desenvolvimento de 
Infraestruturas Desportivas nas Freguesias – Execução 
de Estrutura Metálica Para Aplicação no Centro Cívico 
de Valpedre” 
Adjudicatário: “Pavimentações - António Rodrigues da 

Silva & Filhos, Lda.”, (NIPC 505 729 296), com sede na 
Rua de São Tomé, n.º 901 – Rans – Penafiel. 
 
Contrato de Prestação de Serviços  – Valor: € 14.332,32 
+ I.V.A. 
Designação: “Prestação de Serviços – Exploração das 
Instalações Elétricas e Respetivas Instalações de 
Utilização, Vistorias Obrigatórias e Análise das Faturas 
de Energia – Instalações Elétricas Referentes a 
Consumidores de B.T., incluindo Iluminação Pública, B.T.E. 
e M.T.” 
Adjudicatário: “A. Machado Barbosa – Engenharia e 
Técnicas Afins, Lda.”, (NIPC 506 323 439), com sede na 
Rua do Beco do Padre Abel Teixeira Sobrinho (Caminho 
do Cavalum), n.º 56 – Penafiel. 
 
Contrato de Prestação de Serviços - Valor: € 12.000,00 + 
I.V.A. 
Designação: “Prestação de Serviços Para Evento 
Urbano Aquático – Water Slide Summer” 
Adjudicatário: “Ineditadrenalina, Lda.”, (NIPC 513 605 
789), com sede na Rua Dr. Arlindo Gonçalves Soares, n.º 
244 – Alpendorada – Marco de Canaveses. 
 
Contrato de Empreitada - Valor: € 29.787,50 + I.V.A. 
Designação: “Grandes Reparações de Outras Estadas e 
Caminhos – Beneficiação do C.M. no Lugar de Fontão – 
Freguesia de Cabeça Santa” 
Adjudicatário: “Moreira & Augusto, Lda.”, (NIPC 
503 162 868), com sede em Carvalheiro – Galegos - 
Penafiel. 
 
Contrato de Empreitada - Valor: € 27.239,00 + I.V.A. 

Designação: “Arranjos Urbanísticos na Cidade e 
Freguesias – Construção de Muro de Vedação e ou 
Suporte no Terreno Municipal à Face da Rua Bouça de 
Fora – Freguesia de Peroselo” 
Adjudicatário: “Obragenial – Construções Unipessoal, 
Lda.”, (NIF 507 774 736), com sede na Ladeira do 
Lamoso, n.º 57 – Duas Igrejas, n.º 57 – Duas Igrejas - 
Penafiel. 
 
Contrato de Empreitada - Valor: € 57.515,30 + I.V.A. 
Designação: “Requalificação de Entroncamento na E.M. 
592, Freguesia de Fonte Arcada” – Trabalhos 
Complementares 
 
 

Adjudicatário: “António Carlos Rocha, Construção Civil o 
Obras Públicas, Lda.”, (NIPC 505 436 728), com sede 
no Lugar de Agueiros – Paço de Sousa - Penafiel. 
 
Contrato de Prestação de Serviços - Valor: € 40.424,70 + 
I.V.A. 
Designação: “Prestação de Serviços de Transportes 
Escolares em Regime de Serviço Público Rodoviário de 
Transporte de Passageiros – Ano Letivo de 2022/2023” 
Adjudicatário: “Rodonorte Transportes Portugueses, 
S.A.”, (NIPC 500 095 914), com sede na Rua D. Pedro 
de Castro – Vila Real. 
 
Contrato de Prestação de Serviços - Valor: € 23.452,20 + 
I.V.A. 
Designação: “Prestação de Serviços de Transportes 
Escolares em Regime de Serviço Público Rodoviário de 
Transporte de Passageiros – Ano Letivo de 2022/2023” 
Adjudicatário: “Empresa de Transportes Gondomarense, 
Lda.”, (NIPC 500 097 763), com sede na Rua de 

Montezelo, n.º 815 – Fânzeres e São Pedro da Cova - 
Gondomar. 
 
Contrato de Aquisição de Serviços - Valor: € 14.346,50 + 
I.V.A. 
Designação: “Aquisição de Serviços Para Beneficiação 
do Sistema de Controlo Avac do Museu Municipal” 
Adjudicatário: “Easycontrol – Comércio de Sistemas de 
Gestão Técnica em Edifícios, Lda.”, (NIPC 506 354 547), 
com sede na Rua Álvaro Moutinho das Neves, n.º 67 - 
Silva Escura - Maia. 
 
Contrato de Empreitada - Valor: € 26.100,00 + I.V.A. 
Designação: “Grandes Reparações de Outras Estradas 
e Caminhos – Beneficiação do Abatimento da 
Plataforma na Avenida General Humberto Delgado – 
Freguesia de Penafiel” 
Adjudicatário: “Moreira & Augusto, Lda.”, (NIPC 
503 162 868), com sede em Carvalheiro – Galegos – 
Penafiel. 
 
Contrato de Empreitada - Valor: € 23.740,00 + I.V.A. 
Designação: “Grande Reparação e Expansão das 
Redes de Esgotos e Águas Pluviais – Construção de 
Coletor de Drenagem de Águas Pluviais na Rua do 
Areal – Freguesia de Galegos” 
Adjudicatário: “Rodrigo Silva & Silva, Lda., (NIPC 
502 966 394), com sede na Avenida da Liberdade, n.º 
999 – Galegos - Penafiel. 
 
Contrato de Empreitada - Valor: € 27.241,18 + I.V.A. 
Designação: “Grandes Reparações de Outras Estradas 
e Caminhos – Alargamento da Rua do Cavalum – 

Freguesia de Penafiel” 
Adjudicatário: “Termuro – Terraplanagens e 
Construção, Unipessoal, Lda.”, (NIPC 507 185 897), com 
sede no Lugar da Ribeira – Caixa Postal n.º 805 - Vila 
Chã do Marão - Amarante. 
 
Contrato de Empreitada - Valor: € 29.685,31 + I.V.A. 
Designação: “Construção de Instalação de 
Infraestruturas Elétricas – Colocação de Tubagem Para 
Média Tensão de Ligação do Ponto C à PT Existente na 
Travessa da Atafona – Freguesia de Penafiel” 
Adjudicatário: “Termuro – Terraplanagens e 
Construção, Unipessoal, Lda.”, (NIPC 507 185 897), com 
sede no Lugar da Ribeira – Caixa Postal n.º 805 - Vila 
Chã do Marão - Amarante. 
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Contrato de Fornecimento - Valor: € 10.193,00 + I.V.A. 
Designação: “Aquisição de Equipamento Para 
Aplicação no Bar de S. Tiago – Freguesia da Capela” 
Adjudicatário: “Pintinox – Serralharia, Lda.”, (NIPC 
506 853 055), com sede em Telheiro – Capela - 
Penafiel. 
 
Contrato de Prestação de Serviços - Valor: € 11.250,00+ 
I.V.A. 
Designação: “Prestação de Serviços – Som e Luz – 
Noite Branca 2022” 
Adjudicatário: “Sonosport Eventos e Produtora de 
Conteúdos Radiofónicos – Sociedade Unipessoal, Lda.”,  
(NIPC 508 440 025), com sede na Rua S. João Pedra 
Leital, n.º 721 – Requião – Vila Nova de Famalicão. 
Contrato de Prestação de Serviços - Valor: € 23.683,95 + 
I.V.A. 
Designação: “Prestação de Serviços de Transportes 
Escolares em Regime de Serviço Público Rodoviário de 

Transporte de Passageiros – Ano Letivo de 2022/2023” 
Adjudicatário: “Transdev Norte, S.A.”, (NIPC 500 252 
173), com sede na Rua das Arcas – Edifício Transdev, 
Pinheiro – Pinheiro - Guimarães. 
 
Contrato de Fornecimento - Valor: € 20.000,00 + I.V.A. 
Designação: “Aquisição de Vidros Para Beneficiações 
em Diversos Edifícios Municipais e Edifícios Escolares” 
Adjudicatário: “Fonseca & Frade, Lda.”, (NIPC 500 693 
897), com sede na Rua da Vista Alegre - Penafiel. 
 
Contrato de Prestação de Serviços - Valor: € 
40.000,00/Ano + I.V.A. 
Designação: “Prestação de Serviços – Alojamento e 
Refeições” 
Adjudicatário: “Turisousa – Atividades Hoteleiras, Lda. 
(NIPC 506 942 872), com sede na Quinta das Lages – 
Milhundos - Penafiel. 
 
_____________________________________________ 
 

EDITAL 
 
ANTONINO AURÉLIO VIEIRA DE SOUSA, Licenciado 
em Direito e Presidente da Câmara Municipal de 
Penafiel:  
TORNA PÚBLICO QUE, por despacho 24 de junho de 
2022, determinei o seguinte: 
Ao abrigo do disposto no n.º 3 e n.º 4, do artigo 58.º, 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, determino o 
seguinte: 
1. Que o exercício de funções da senhora vereadora 
Dra. Susana Paula Barbosa de Oliveira seja exercido 

em regime de meio tempo; 
2. O presente despacho revoga parcialmente o meu 
despacho de 14 de outubro de 2021, referente à 
designação de vereadores a tempo inteiro, na parte 
respeitante ao regime de tempo de exercício de funções 
da senhora vereadora Dra. Susana Paula Barbosa de 
Oliveira; 
3. O presente despacho produz efeitos a partir do dia 
27 de junho de 2022. 
Para constar e surtir os devidos efeitos se publica o 
presente edital e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos lugares do costume. 
 

 
Penafiel e Paços do Município, 24 de junho de 2022 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 
 

(ANTONINO DE SOUSA, DR.) 
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