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A0o abrigo do n.º 1, do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, convoco a Assembleia Municipal 

para uma Sessão Ordinária, a realizar no dia 24 de fevereiro de 2023 (sexta feira), pelas 16h30, no 

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

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Aprovação da ata da sessão anterior; 

 

2. Apreciação da informação escrita do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal, acerca da atividade do 

município, bem como da situação financeira do mesmo, nos termos da alínea c) do n.º 2, do artigo 25.º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 

3. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal 1.ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita, 

1.ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa, para efeitos do previsto na alínea a), do nº 1, do 

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

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

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

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

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

vantajosa para o Município, isenta de quaisquer comissões e de utilização e amortização livres, e uma taxa 

de juro associada à Euribor a 3 meses acrescida de um spread de 0,077%, nos termos do artigo n.º 50.ª, da 

Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro e para efeitos da alínea f) do n.º 1, do artigo 25, da lei da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; 

 

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

Penafiel a Albino da Silva, nos termos dos artigos 1º, 2º, 5º, e 6.º, alínea a) do Regulamento para a 

Atribuição de Medalhas Honoríficas, aprovada por unanimidade, em reunião do de 20 de fevereiro de 2023;  

 

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

Penafiel a António de Sousa Alves, nos termos dos artigos 1º, 2º, 5º, e 6.º, alínea a) do Regulamento para a 

Atribuição de Medalhas Honoríficas, aprovada por unanimidade, em reunião do Executivo de 20 de fevereiro 

de 2023;  

 

7. Discussão e votação da proposta dos senhores Vereadores do PS e RIR, de atribuição da Medalha de Ouro 

do Concelho de Penafiel a António Arlindo da Cruz Alves, nos termos dos artigos 1º, 2º, 5º, e 6.º, alínea a) 
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do Regulamento para a Atribuição de Medalhas Honoríficas, aprovada por unanimidade, em reunião do 

Executivo de 20 de fevereiro de 2023;  

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

da Nossa Terra" nos termos da alínea g), do nº 1, do artigo 25º e da alínea k), da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro; 

 

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

da Prestações Pecuniárias de Carácter Eventual em Situações de Carência Económica e de Risco Social do 

Município de Penafiel, nos termos da alínea g), do nº 1, do artigo 25º e da alínea k), da Lei 75/2013, de 12 

de setembro; 

 

10. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração ao Regulamento Municipal de Concessão 

de Apoios no domínio da Ação Social, e para efeitos da alínea g) do n.º 1 do art.º 25º, da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro; 

 

11. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de aprovação da minuta do contrato de investimento 

a celebrar entre o Município de Penafiel e INSIDEGARDEN, S.A. (GRUPO TROFA SAÚDE), nos termos do 

disposto no art.º 8.º do Regulamento de Concessão de Apoio ao Investimento Estratégico, que prevê os 

seguintes benefícios fiscais:  

a) Isenção do pagamento da taxa de IMT correspondente à aquisição do prédio rústico descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Penafiel sob o n.º 1410/20051110 e inscrito na matriz predial rústica da 

Freguesia de Guilhufe e Urrô sob o artigo 607;  

b) Isenção, por um período de 5 anos, do pagamento da taxa de IMI do imóvel que vier a ser edificado, no 

prédio identificado na alínea anterior e que corresponde à localização da infraestrutura que será edificada e 

explorada economicamente no âmbito do investimento;  

c) Isenção do pagamento da taxa do alvará de construção no âmbito do processo de licenciamento da 

construção do empreendimento hospitalar;  

 

12. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da prorrogação do prazo de transferência das 

competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais previstas na Lei 50/2018, de 16 de 

agosto, no domínio da ação social, concretizada no Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, até 3 de abril 

de 2023; 

 

13. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de minuta do Contrato de Gestão Delegada para a 

Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas, a 
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celebrar entre o Município de Penafiel e a Penafiel Verde, E.M., para efeitos do disposto na alínea n) do n.º 

1, do Artigo 25º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12/9; 

 

14. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de adesão do Município de Penafiel à Associação de 

Direito Privado - Douro, Tâmega e Sousa, Invest, com os efeitos jurídicos cominados nos seus Estatutos, nos 

termos e para os efeitos preconizados para efeitos do disposto na alínea n) do n.º 1, do Artigo 25º, do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12/9; 

 

15. Apreciação da proposta de desagregação da Freguesia de Luzim e Vila Cova, aprovada em sessão 

extraordinária da Assembleia de Freguesia de Luzim e Vila Cova, realizada em 15 de dezembro de 2022, e 

cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da Lei n.º 39/2021, de 24 de junho (solicitação de parecer 

à Câmara Municipal); 

 

16. Conhecimento do ofício da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território (IGAMAOT), relativo à avaliação da transposição dos regimes de salvaguarda de recursos e valores 

naturais do POAAP Crestuma‐Lever para os planos territoriais - início da ação de inspeção; 

 
17. Conhecimento do Relatório Anual de Avaliação da Atividade da CPCJ/Penafiel, referente ao ano de 2022, ao 

abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 32.º da Lei 147/99 de 1 de setembro; 

 
18. Conhecimento da comunicação do Sr. Vereador Joaquim da Silva Rodrigues, em cumprimento do artigo 3.º, 

n.º 1, do Estatuto dos Eleitos Locais (Lei n.º 29/87, de 30 de Junho); 

 

19. Conhecimento da minuta da ata e das atas das reuniões de Câmara Municipal aprovadas, nos termos da 

alínea x), do n.º 1, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Paços do Município, 20 de fevereiro de 2023 

 


