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EDITAL 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 14/11/2022  

 

José Dias Lopes Laires, Vice-Presidente da Câmara Municipal do 
Concelho de Penalva do Castelo: 

 
Faz saber que, e para cumprimento do art.º 56.º do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 14 
de novembro de 2022, tomou a seguinte deliberação: -------------------------------------  
 
“ASSEMBLEIA MUNICIPAL ----------------------------------------------------------  
 
SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO - DELIBERAÇÕES TOMADAS: ---------  
Presente o ofício número quarenta e oito barra dois mil e vinte e dois, da Assembleia 
Municipal de Penalva do Castelo, informando que, em sua sessão ordinária de trinta de 
setembro do corrente ano, aprovou, da seguinte forma, os pontos a seguir mencionados: --  
- Instituição da Assembleia Municipal Jovem no Concelho de Penalva do Castelo - 
aprovado por unanimidade; --------------------------------------------------------------------------  
- Isenção de Taxas e Tarifas – Isenção de Pagamento no âmbito do COVID-dezanove 
(rendas dos estabelecimentos concessionados pelo Município e terrados da Feira Semanal 
e das bancas do Mercado Municipal) – Ratificação de Despacho - aprovado por 
unanimidade; ------------------------------------------------------------------------------------------  
- Regulamentos – Projeto de “Regulamento do Centro de Recolha Oficial de Animais de 
Companhia Intermunicipal de Sátão, Aguiar da Beira e Penalva do Castelo” – Aprovação 
- aprovado por unanimidade; ------------------------------------------------------------------------  
- Impostos – Imposto Municipal sobre Imóveis – Fixação de taxas - aprovado por 
unanimidade; ------------------------------------------------------------------------------------------  
- Impostos – Imposto Municipal sobre Imóveis – Prédios urbanos – Fixação de redução de 
taxas - aprovado por unanimidade; -----------------------------------------------------------------  
- IRS – Participação variável no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no 
Concelho de Penalva do Castelo - aprovado por maioria com dezanove votos a favor, zero 
votos contra e sete abstenções; -----------------------------------------------------------------------  
- Taxas – Taxa Municipal de Direitos de Passagem – Fixação - aprovado por 
unanimidade; ------------------------------------------------------------------------------------------  
- Funções Económicas – Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 
com a Junta de Freguesia de Castelo de Penalva – Transporte de alunos do Ensino Pré-
Escolar e Primeiro Ciclo do Ensino Básico - aprovado por unanimidade; --------------------  
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- Ação Social – Plano Municipal para a Igualdade, elaborado no âmbito da adesão do 
Município ao Projeto + Igual Viseu Dão Lafões – a Assembleia Municipal tomou 
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento, devendo os serviços competentes dar seguimento aos 
processos da iniciativa da Câmara Municipal, nos termos legais.” ----------------------------  
 

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. 

E eu,                                                                                         , Chefe da Unidade 
Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos o subscrevi. 

 
Paços do Município de Penalva do Castelo, 15 de novembro de 2022. 

O Vice-Presidente da Câmara, 
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