
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

SESSÃO SOLENE DE ASSINATURA 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

 
O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e os Presidentes das Juntas de 

Freguesia e Uniões de F
Interadministrativos de Delegação de Competências entre a C
Freguesia e Uniões de Freg
Pública, esta quinta-feira, pelas 16.30h
República, em Aveiro. 

Na apresentação dos Contratos será feita a apresentação dos seus pormenores e 
objetivos de investimento em concreto.

Para o exercício das competências previstas nestes
as Juntas de Freguesia uma
acrescida de mais cerca de 350.000

Importa ainda referir que num contexto de escassez de recursos, é necessário 
rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de co
solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a necessidade de enc
para os problemas e dificuldades com que todos os dias as Autarquias Locais são confrontadas.

Este é um momento de grande importância para o Município de Aveiro e para o 
fortalecimento da capacidade de prestação de serviços públic
Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia
 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Assessor de Comunicação

 

 

 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 6, de 16 de janeiro de 2018 

SESSÃO SOLENE DE ASSINATURA DOS CONTRATOS 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A 

ÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO E AS JUNTAS DE FREGUESIA

da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e os Presidentes das Juntas de 
Freguesia e Uniões de Freguesia do Município de Aveiro assinam os Contratos 
Interadministrativos de Delegação de Competências entre a CMA e cada uma das Juntas de 
Freguesia e Uniões de Freguesia do Município de Aveiro, para o ano de 2018, em Sessão 

feira, pelas 16.30h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho

Na apresentação dos Contratos será feita a apresentação dos seus pormenores e 
tivos de investimento em concreto. 

io das competências previstas nestes Contratos, a CMA 
a verba total de 1.747.050€, sendo que esta verba será ainda 

acrescida de mais cerca de 350.000€ em adendas a definir nos próximos meses
Importa ainda referir que num contexto de escassez de recursos, é necessário 

rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de co-responsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a necessidade de encontrar respostas eficazes 
para os problemas e dificuldades com que todos os dias as Autarquias Locais são confrontadas.

um momento de grande importância para o Município de Aveiro e para o 
fortalecimento da capacidade de prestação de serviços públicos aos Cidadãos por parte da 
Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia. 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

Simão Pedro Santana
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

Câmara Municipal de Aveiro 

DOS CONTRATOS DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A  

E AS JUNTAS DE FREGUESIA 

da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e os Presidentes das Juntas de 
assinam os Contratos 

e cada uma das Juntas de 
uesia do Município de Aveiro, para o ano de 2018, em Sessão 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, na Praça da 

Na apresentação dos Contratos será feita a apresentação dos seus pormenores e 

, a CMA vai transferir para 
, sendo que esta verba será ainda 

a definir nos próximos meses. 
Importa ainda referir que num contexto de escassez de recursos, é necessário 

responsabilização, cooperação, 
ontrar respostas eficazes 

para os problemas e dificuldades com que todos os dias as Autarquias Locais são confrontadas. 
um momento de grande importância para o Município de Aveiro e para o 

os aos Cidadãos por parte da 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

Simão Pedro Santana 
do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


