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-EDITAL- 

Vitor Nelson Esteves Torres da Silva, Presidente da Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Cerveira, ao abrigo do estabelecido no n.º 1 do art.º 27º e na alínea b) do n.º 
1 do art.º 30º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, convoca A Assembleia 
Municipal, para uma sessão ordinária a realizar no sábado, dia 21 de fevereiro, pelas 
15:00h, no Centro Escolar de Covas, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Período de “antes da ordem do dia”; ------------------------------------------------------------ 

2. Apresentação do documento intitulado “Cerveira – Análise e projeções 

da população de Vila nova de Cerveira”.-------------------------------------------------------- 

3. Proposta – redução de taxas da feira semanal. --------------------------------------------- 

4. Proposta de revisão ao Regulamento Municipal de concessão de bolsas 

de estudo para alunos do ensino superior. ---------------------------------------------------- 

5. Fundamentação para autorização de recrutamento excecional de 

trabalhadores para ocupação de postos de trabalho previstos e não 

ocupados no mapa de pessoal do município de Vila Nova de Cerveira.------- 

6. Alteração de mapa de pessoal e Fundamentação para autorização de 

recrutamento excecional de trabalhadores para ocupação de postos de 

trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal do município de 

Vila Nova de Cerveira. ------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Enquadramento do acordo entre o município de Vila Nova de Cerveira e 

Águas do Noroeste, SA. ---------------------------------------------------------------------------------- 

8. Proposta de delimitação da área de reabilitação urbana de Vila Nova de 

Cerveira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Proposta de transferência de verbas para as freguesias do concelho – 

2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Parceria Movijovem/Câmara Municipal – dia dos namorados – isenção de 

taxas no Aquamuseu. -------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Proposta de redução de taxas de IMI. ----------------------------------------------------------- 

12. Ratificação dos representantes na Comissão Alargada da CPCJ de Vila 

Nova de Cerveira.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, 12 de fevereiro de 2015 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
Vitor Nelson Esteves Torres da Silva 
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