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REUNIÃO	  ORDINÁRIA	  PÚBLICA	  –	  28	  de	  abril	  de	  2016	  

	  

	  
	  
	  
A	  próxima	  reunião	  ordinária	  pública	  da	  Câmara	  Municipal	  de	  Vagos	  realiza-‐se	  no	  dia	  28	  de	  

abril,	  pelas	  9h30,	  nas	  instalações	  da	  sede	  da	  Junta	  de	  Freguesia	  de	  Ponte	  de	  Vagos	  e	  Santa	  

Catarina.	  

	  

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	  
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-‐	  SUBSÍDIOS	  

-‐	  PROTOCOLO	  DE	  COOPERAÇÃO	  –	  DIREÇÃO	  GERAL	  DE	  EDUCAÇÃO	  –	  ORGANIZAÇÃO	  DOS	  CAM-‐

PEONATOS	  NACIONAIS	  DE	  DESPORTO	  ESCOLAR	  –	  RATIFICAÇÃO	  

B	  –	  OBRAS	  MUNICIPAIS	  

-‐	   OPERAÇÃO	  DE	   REABILITAÇÃO	  URBANA	  DA	   VILA	   DE	   VAGOS	   –PROGRAMA	   ESTRATÉGICO	   DE	  

REABILITAÇÃO	  URBANA	  	  

C	  –	  GESTÃO	  URBANÍSTICA	  

-‐	  PROCESSOS	  DIVERSOS	  

INTERVENÇÃO	  DO	  PÚBLICO	  

	  


