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Ordem do Dia 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015/07/22 

 

Período antes da Ordem do Dia. 

Período da Ordem do Dia: 

 

Proposta n.º 1 – Aprovação da ata da reunião de 17/06/2015; 

 

Proposta n.º 2 – Comparticipação nos transportes escolares aos alunos do ensino 
secundário – escola básica e secundária Sidónio Pais; Ancorensis – cooperativa de 
ensino e estabelecimentos de ensino fora do concelho (por falta de oferta formativa); 

 

Proposta n.º 3 – Concurso para concessão de espaço público destinado a atividades 
recreativas em Vila Praia de Âncora – adjudicação à firma “Armando Alves da Costa 
Cerqueira”;  

 

Proposta n.º 4 – Atribuição de subsídio à Casa do Povo de Lanhelas; 

 

Proposta n.º 5 – Atribuição de subsídio à GARCEA – Gondarense Associação 
Recreativa Cultural Estudantil Agrícola;  

 

Proposta n.º 6 – Pagamento em prestações da dívida do lugar n.º 116 da feira 
semanal de Caminha – José Saavedra Prudêncio;  

  

Proposta n.º 7 – Pagamento em prestações da dívida do lugar n.º 118 da feira 
semanal de Caminha – José Romão Saavedra Prudêncio; 
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Proposta n.º 8 – Pagamento da dívida de consumo de água em prestações 
requerente – Luís Filipe Silva Matias – instalação n.º 13338; 

 

Proposta n.º 9 – Alteração à postura de trânsito – acesso ao Jardim de Infância e 
Rua do Paraíso – Vila Praia de Âncora: - submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal; 

 

Proposta n.º 10 – Alteração temporária à postura de trânsito e estacionamento em 
Caminha por ocasião da realização da feira medieval – ratificação; 

 

Proposta n.º 11 – Alteração temporária à postura de trânsito – Festividades em 
honra de S. Marçal – Freguesia de Caminha e Vilarelho – ratificação; 

 

Proposta n.º 12 – XXI procedimento de sorteio de espaços de venda vagos na feira 
semanal de Caminha – homologação da ata do júri; 

 

Proposta n.º 13 – Aprovação da minuta da ata. 

 

 

 


