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REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA – 19 DE JULHO DE 2018 
 

	  
 

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

quinta-feira, dia 19 de julho, pelas 18h00, no edifício da Junta de Freguesia da Gafanha 

da Boa-Hora. 

Relembramos	  que	  estas	  reuniões	  decorrem	  nas	  terceiras	  quintas-‐feiras	  de	  cada	  mês,	  em	  horá-‐

rio	  e	  local	  a	  anunciar.	  	  

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: 

- Regulamento do exercício da atividade de guarda noturno no município de Va-

gos – Proposta 
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- Regulamento do Parque de Estacionamento de Autocaravanas da Praia da Va-

gueira – Proposta 

- Concessão para instalação e exploração de estabelecimento de restauração – 

Quinta do Ega – Concurso público 

- Propostas de recrutamento de: seis assistentes operacionais (área de limpeza e 

manutenção) – Quatro assistentes operacionais (área de manutenção e repara-

ção) – Um técnico superior (área de engenharia civil) – Adenda 

- Plano de Pormenor do conjunto das Azenhas do Boco – na modalidade de Plano 

de Intervenção em Espaço Rústico I – Início de procedimento 

- Plano de pormenor da Praia da Vagueira – Início de procedimento 

- Delegação de competências 

- Subsídios 

- Isenção e redução de taxas 

- Lançamento de artifícios pirotécnicos 

- Apoio a estratos sociais desfavorecidos – Pedido de apoio económico para renda 

de casa 

- Beneficiação da Estrada Florestal n.º 1 – Proc.º E14/2017 – Adjudicação 

- Eixo para Competitividade – Entrada Sul da ZIV – Proc.º E16/2017 – Adjudicação 

- Intervenção do público 

 


