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REUNIÕES DESCENTRALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

 

	  
 

Dando continuidade ao exercício de uma política de proximidade, que vai de encontro a 
novas formas de cidadania, alicerçadas em princípios de responsabilidade e coesão social, 
reforçando o compromisso da Autarquia de Vagos na promoção da qualidade do funciona-
mento do serviço público e autárquico prestado a todos, e tendo em consideração que as 
reuniões públicas dos órgãos democraticamente eleitos do Município devem, em nossa opi-
nião e nesta fase do mandato, realizar-se perto dos munícipes de todo o concelho, a fim de 
tomarem contacto com o verdadeiro e efetivo funcionamento dos órgãos que os represen-
tam. 
 
Neste contexto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que as reuniões públicas 
da Câmara Municipal se realizem em cada uma das Freguesias do nosso Concelho, com início 
às 18h00, com o objetivo de permitir uma maior participação dos cidadãos. 
Para além das razões já invocadas, tal facto constitui também mais uma oportunidade para 
os autarcas eleitos das freguesias para expor, dialogar, dar conta dos reais problemas da sua 
freguesia ao executivo municipal,  
 
O Executivo continua assim a demonstrar total disponibilidade e empenho na definição, se 
necessário, de novas estratégias de colaboração que venham a colmatar os diversos proble-
mas apresentados, bem como encontrar respostas aos mais diversos anseios e dificuldades 
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apresentados por cada localidade, promovendo, de forma ativa, a melhoria da qualidade de 
vida de todos. 
 
A primeira reunião terá lugar no próximo dia 17 de maio, na Sede da Junta de Fregue-
sia de Calvão, com início pelas 18h00. 
 
 
Destacamos os seguintes pontos da ordem do dia da reunião: 
 

• PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS, A FEDERAÇÃO PORTUGUESA 
DE FUTEBOL E A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE AVEIRO 

• DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  

• SUBSÍDIOS  

• ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS  

• DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS 

• BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO  

	  

	  


