
 

 

 
 
 

EDITAL 
 

ANA LUÍSA GONÇALVES DO NASCIMENTO DE BEIRÃO, Presidente da 

Assembleia Municipal de Vila do Conde, TORNA PÚBLICO, que ao abrigo do 

disposto no artigo 27.º, n.º 1 alínea a) do Regimento e do artigo 28.º, n.º 1, alínea 

a), da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, se realiza uma Sessão Extraordinária 

da Assembleia Municipal de Vila do Conde, que terá lugar no próximo dia 20 

de dezembro de 2022, no Salão Nobre do Teatro Municipal de Vila do Conde, 

pelas 21:00 horas, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
I. Período da ordem do dia. 
 

1. Designação pela Assembleia Municipal de dois cidadãos eleitores, 
para integrarem a CPCJ – Comissão Municipal de Crianças e Jovens;  

 
2. Apreciação e votação das propostas de Desagregação de Uniões de 

Freguesias: 
2.1 - União de Freguesias de Fornelo e Vairão; 
2.2 - União de Freguesias de Malta e Canidelo; 
2.3 - União de Freguesias de Retorta e Tougues; 
2.4 - União de Freguesias de Rio Mau e Arcos 

 
3. Apreciação e votação da proposta de Adesão ao Eixo Atlântico do 

Noroeste Peninsular; 
 

4. Apreciação e votação da proposta Reconhecimento de Relevante 
Interesse Municipal – ATEP Amkor Portugal; 

 
5. Apreciação e votação da proposta de desafetação de uma parcela de 

terreno do domínio público municipal, com a área de 24m2, na 
freguesia de Mindelo; 

 
6. Aquisição de serviços externos no âmbito do aviso/convite de abertura 

de concurso n.º 02/co3-i06.03/2022 (2.ª fase) da Área Metropolitana 
do Porto e enquadrado no plano de ação para as “Comunidades 
Desfavorecidas” de Vila do Conde 2022-2025 (PACD VC): 
- aprovação da repartição de encargos; 
- autorização para a assunção de compromissos plurianuais. 

 
7.  Transportes escolares – Circuitos Regulares, para 2023 – 2.º e 3.º 

trimestres  do ano letivo de 2022/2023 
 - autorização para assunção dos compromissos financeiros para o ano 
de  2023. 

 
 
  



Para constar, se publica este edital, que vai ser afixado no átrio dos Paços do 

Município, bem como no sítio da internet – assembleia.municipal@cm-

viladoconde.pt.  

 
Vila do Conde, 14 de dezembro de 2022 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

Ana Luísa G. do Nascimento de Beirão, Dra. 
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