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REUNIÃO	  ORDINÁRIA	  PÚBLICA	  –	  17	  de	  março	  de	  2016	  

	  

	  
	  
	  
A	  próxima	  reunião	  ordinária	  pública	  da	  Câmara	  Municipal	  de	  Vagos	  realiza-‐se	  no	  dia	  17	  de	  

março,	  pelas	  9h30,	  nas	  instalações	  da	  junta	  de	  freguesia	  de	  Santo	  André.	  

	  

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.	  A	  ordem	  do	  dia	  da	  reunião	  é	  a	  

seguinte:	  

	  

ÓRGÃOS	  AUTÁRQUICOS	  

-‐	  ATAS	  DAS	  REUNIÕES	  

A	  –	  ADMINISTRAÇÃO	  GERAL	  

-‐	  SUBSÍDIOS	  

B	  –	  OBRAS	  MUNICIPAIS	  

-‐	  ABERTURA	  DE	  ESTRADA	  ENTRE	  AS	  ROTUNDAS	  DE	  FONTÃO	  E	  CARREGOSA	  	  
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-‐	  ARRANJOS	  EXTERIORES	  DO	  CENTRO	  ESCOLAR	  DE	  FONTE	  DE	  ANGEÃO	  

-‐	  CONSTRUÇÃO	  DO	  PONTÃO	  DAS	  MALHADAS	  	  

-‐	  REQUALIFICAÇÃO	  URBANÍSTICA	  DO	  ESPAÇO	  INTERIOR	  ENTRE	  O	  PAVILHÃO	  E	  PISCINAS	  MUNI-‐

CIPAIS	  

-‐	  REQUALIFICAÇÃO	  DA	  EM	  590	  –	  RUA	  DR.	  JOÃO	  MENDES	  CORREIA	  DA	  ROCHA	  

C	  –	  GESTÃO	  URBANÍSTICA	  

-‐	  PROCESSOS	  DIVERSOS	  

INTERVENÇÃO	  DO	  PÚBLICO	  

	  


