
 

 

NOTA:  

Face ao período que atravessamos, o número de presenças do público será limitado, em 

função dos lugares disponíveis e cumprindo as regras sanitárias. 

EDITAL 
 
 
Pedro Artur Barreirinhas Sales Guedes Coimbra, Presidente da Assembleia Municipal de 

Penacova, faz saber que no dia 26 de setembro de 2020, se realizará uma sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, com inicio pelas 15H00, no Auditório da Biblioteca Municipal de 

Penacova / Centro Cultural, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

I 

Período de Intervenção do Público 

 

II 

Período de Antes da Ordem do Dia 

2.1 – Leitura resumida do expediente, informações e esclarecimentos. 

2.2 – Apreciação e votação da ata n.º 3/2020 da reunião ordinária de 6 de junho, n.º 4/2020 da 

reunião ordinária de 27 de junho e n.º 5/2020 da reunião extraordinária de 30 de julho de 2020. 

2.3 – Outros pontos eventuais previstos no Regimento. 

 

III 

Período da Ordem do Dia 

 

3.1 – Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara, nos termos do artigo 25º, n.º 2, 

alínea c), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

3.2 – Discussão e votação da proposta de Fixação da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI) para o ano de 2021. 

3.3 - Discussão e votação da proposta relativa ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) - Redução 

da Taxa de IMI de acordo com o previsto no artigo 112º- A aditado pela Lei n.º 7- A/2016, de 30 

de março, para o ano de 2021. 



 

3.4 - Discussão e votação da proposta de Fixação da Participação Variável do Município no IRS 

dos Sujeitos Passivos com Domicilio Fiscal no Concelho de Penacova, para o ano de 2021. 

3.5 – Discussão e votação da proposta de Fixação de Derrama para o ano de 2021. 

3.6 - Discussão e votação da proposta de Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

para o ano de 2021. 

3.7 - Discussão e votação da proposta de Revisão n.º 3 ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 

de 2020. 

3.8 - Discussão e aprovação do empréstimo FAM até ao montante de 174.634,86€ e minuta do 

contrato. 

3.9 - Discussão e aprovação da proposta de Alteração / Adenda ao Contrato de Empréstimo de 

Médio e Longo Prazo para execução de obras de investimento - CCEFL / Centro Educativo de 

Figueira de Lorvão. 

3.10 – Discussão e votação da proposta de Contrato de Delegação de Competências do Município 

de Penacova no Agrupamento de Escolas de Penacova. 

3.11 – Discussão e votação de Projetos de Acordos de Colaboração entre o Município de 

Penacova e a Junta de Freguesia de Lorvão, a Junta de Freguesia de Figueira de Lorvão e a União 

das Freguesias de S. Pedro de Alva e S. Paio de Mondego, relativo aos Postos dos CTT. 

3.12 - Discussão e aprovação do Regulamento para Realização de Operações Florestais, Gestão 

de Utilização de Rede Viária Florestal, Parques e Carregadouros de Biomassa Florestal do 

Município de Penacova. 

3.13 - Conhecimento da relação de compromissos plurianuais assumidos ao abrigo das 

"Autorizações Prévias para Assunção de Compromissos Plurianuais previstos nas Grandes 

Opções do Plano de 2020". 

3.12 - Conhecimento do Relatório de Auditoria - Informação sobre a situação económica e 

financeira do Município de Penacova referente ao 1.º semestre de 2020. 

3.13 – Conhecimento da Assunção de Compromissos Plurianuais ao abrigo da autorização 

genérica concedida - Aquisição de Serviço de Fornecimento de Refeições Escolares ao abrigo do 

Acordo Quadro da CIMRC 2019 - Lote 1. 

 

 

Assembleia Municipal de Penacova, 17 de setembro de 2020. 

 


