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O R D E M – D O – D I A   

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014/12/03 

 

Período antes da Ordem do Dia 

Período da Ordem do Dia 

 

Proposta n.º 1 – Aprovação da ata da reunião de 201 4-11-19 

 

Proposta n.º 2 – Participação variável no IRS relat iva aos rendimentos do ano 
de 2014 

 

Proposta n.º 3 – Lançamento de uma derrama relativa  aos lucros tributáveis de 
2014 

 

Proposta n.º 4 – Delimitação das áreas de reabilita ção urbana do centro 
histórico de Caminha e Sandia – Vila Praia de Âncor a 

 

Proposta n.º 5 – Contração de um empréstimo a curto  prazo até ao montante 
de um milhão de euros 

 

Proposta n.º 6 – Mapa de pessoal para 2015 
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Proposta n.º 7 – Concurso público internacional par a prestação de serviços de 
recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos, f ornecimento, manutenção e 
lavagem de contentores e limpeza urbana do Municípi o de Caminha – Erros e 
omissões / suspensão de prazo 

 

Proposta n.º 8 – Alteração ao regulamento Municipal  de sistemas públicos e 
prediais de distribuição de água e drenagem de água s residuais 

 

Proposta n.º 9 – Isenção de taxas referentes à ocup ação do espaço público 
para realização de um rastreio auditivo gratuito a cargo da “Acústica Médica 
hidden hearing, Portugal” 

 

Proposta n. 10 – Isenção de taxas referentes à ocup ação do espaço público 
para realização de prova de perícia automóvel – Atl ético Clube de Caminha 

 

Proposta n.º 11 – Isenção de pagamento de passe esc olar do aluno Ricardo 
Daniel Aragão Lima 

 

Proposta n.º 12 – Isenção de pagamento de passe esc olar do aluno Ricardo 
Miranda Loureiro Paulos 

 

Proposta n.º 13 – Isenção total do pagamento da dív ida de consumo de água – 
Carlos Lírio Martins 

 

Proposta n.º 14 – Isenção total do pagamento da dív ida de consumo de água – 
Carlos Lírio Martins 

 

Proposta n.º 15 – Isenção total do pagamento da dív ida de consumo de água – 
Maria Antónia Oliveira Ribeiro de Queirós 
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Proposta n.º 16 – Isenção parcial do pagamento da d ívida de consumo de água 
– Maria Margarida Simões 

Proposta n.º 17 – Isenção parcial do pagamento da d ívida de consumo de água 
e pagamento do valor remanescente em prestações – C arlos Alberto Coelho 
Rego 

 

Proposta n.º 18 – Aprovação da minuta da ata 

 

Período intervenção do público 


