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REUNIÃO	  ORDINÁRIA	  PÚBLICA	  –	  16	  de	  junho	  de	  2016	  

	  

	  
	  
A	  próxima	   reunião	  ordinária	  pública	  da	  Câmara	  Municipal	  de	  Vagos	   realiza-‐se	  esta	  quinta-‐

feira,	  dia	  16	  de	  junho,	  pelas	  9h30,	  nas	  instalações	  da	  Junta	  de	  Freguesia	  da	  Gafanha	  da	  Boa	  

Hora.	  

	  

Relembramos	  que	  estas	  reuniões	  irão	  decorrer	  nas	  terceiras	  quintas-‐feiras	  de	  cada	  mês,	  pelas	  

9h30,	  em	  locais	  a	  anunciar.	  Se	  a	  reunião	  ordinária	  pública	  coincidir	  com	  um	  dia	  de	  feriado,	  a	  

mesma	  terá	  lugar	  no	  primeiro	  dia	  útil	  seguinte,	  com	  início	  à	  mesma	  hora.	  	  

Pretende-‐se	   com	  esta	   iniciativa	   criar	   uma	  maior	   proximidade	   com	  os	  munícipes,	   permitindo	  

aos	  mesmos	  a	  possibilidade	  de	  assistir	  e	  intervir	  nas	  reuniões.	  Destacamos	  os	  seguintes	  pontos	  

da	  ordem	  do	  dia	  da	  reunião:	  
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-‐	  DOAÇÃO	  DE	  LOTES	  À	  JUNTA	  DE	  FREGUESIA	  DA	  GAFANHA	  DA	  BOA	  HORA	  

-‐	  PROTOCOLO	  DE	  COLABORAÇÃO	  ENTRE	  O	  MUNICÍPIO	  DE	  VAGOS	  E	  SOGILUB	  –	  SOCIEDADE	  DE	  

GESTÃO	  INTEGRADA	  DE	  ÓLEOS	  LUBRIFICANTES	  USADOS	  

-‐	  PROCEDIMENTO	  CONCURSAL	  COMUM	  DE	  RECRUTAMENTO	  PARA	  PREENCHIMENTO	  DE	  DOIS	  

POSTOS	  DE	  TRABALHO	  EM	  REGIME	  DE	  CONTRATO	  DE	  TRABALHO	  EM	  FUNÇÕES	  PÚBLICAS	  POR	  

TEMPO	  INDETERMINADO:	  

§ 1	   LUGAR	  PARA	  CARREIRA	   E	   CATEGORIA	  DE	   TÉCNICO	   SUPERIOR	   –	   ENGENHARIA	   FLO-‐

RESTAL	  

§ 1	  LUGAR	  PARA	  CARREIRA	  E	  CATEGORIA	  DE	  TÉCNICO	  SUPERIOR	  –	  CONTABILIDADE	  

-‐	  HABITAÇÃO	  SOCIAL	  –	  BAIRRO	  DR.	  PEDRO	  GUIMARÃES	  

§ PROPOSTA	  DE	  ATRIBUIÇÃO	  DE	  UM	  APARTAMENTO	  DE	  TIPOLOGIA	  T2	  

-‐	  PROTOCOLO	  ENTRE	  O	  MUNICÍPIO	  DE	  VAGOS	  E	  O	  NEVA	  –	  ÉPOCA	  BALNEAR	  2016	  

	  


