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EDITAL 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 09/01/2023  

 

Francisco Lopes de Carvalho, 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 09 
de janeiro de 2023, tomou a seguinte deliberação: ------------------------------------------  
 
“ASSEMBLEIA MUNICIPAL ----------------------------------------------------------  
 
SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO - DELIBERAÇÕES TOMADAS: ---------  
Presente o ofício número sessenta e sete barra dois mil e vinte e dois, da Assembleia 
Municipal de Penalva do Castelo, informando que, em sua sessão ordinária de dezasseis 
de dezembro do corrente ano, aprovou, da seguinte forma, os pontos a seguir 
mencionados: ------------------------------------------------------------------------------------------  
- 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; ------------------------------------------------------------------------------------------  
- Relatório do Auditor Externo sobre a Informação Financeira do primeiro semestre de 
dois mil e vinte e dois - a Assembleia Municipal tomou conhecimento; -----------------------  
- Orçamento Municipal para dois mil e vinte e três e Plano Orçamental Plurianual – 
aprovado por maioria com dezanove votos a favor, zero votos contra e seis abstenções; ----  
- Grandes Opções do Plano para dois mil e vinte e três - aprovado por maioria com 
dezanove votos a favor, zero votos contra e seis abstenções; ------------------------------------  
- Atribuição de Suplemento de Penosidade e Insalubridade – Ano de dois mil e vinte e 
três - aprovado por unanimidade; -------------------------------------------------------------------  
- Mapa de Pessoal para dois mil e vinte e três- aprovado por maioria com vinte e quatro 
votos a favor, zero votos contra e uma abstenção; ------------------------------------------------  
- Autorização Prévia para Assunção de Compromissos Plurianuais (artigo seis da Lei 
número oito barra dois mil e doze e artigo doze do Decreto-lei número cento e vinte e sete 
barra dois mil e doze) - aprovado por unanimidade; ---------------------------------------------  
- Autorização Prévia para Assunção de Compromissos Plurianuais – Informação sobre 
contratos entretanto assumidos - a Assembleia Municipal tomou conhecimento; -----------  
- Acordo de Financiamento das Atividades Exercidas ao abrigo dos Contratos 
Interadministrativos de Delegação de Competências relacionadas com o Sistema de 
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Mobilidade e Serviço Público de Transporte de Passageiros no ano de dois mil e vinte e 
três – aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------  
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, 12 de janeiro de 2023. 

O Presidente da Câmara, 
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