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Período antes da Ordem do Dia. 

 

Período da Ordem do Dia: 

Proposta n.º 1 – Aprovação da ata da reunião de 22/07/2015; 

Proposta n.º 2 – Aprovar submeter à Assembleia Municipal o Regulamento do 

Orçamento Participativo de Caminha; 

Proposta n.º 3 – Apreciação do relatório final do concurso público internacional para 

prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos, 

fornecimento, manutenção e lavagem de contentores e limpeza urbana do Município 

de Caminha – Adjudicação; 

Proposta n.º 4 – Alteração ao Regimento da Câmara Municipal de Caminha nos 

termos da proposta do Senhor Vereador Flamiano Martins; 

Proposta n.º 5 – Alargamento de horário de funcionamento da Tabacaria Gomes; 

Proposta n.º 6 – Alteração temporária à postura de trânsito e estacionamento na 

Freguesia de Caminha e Vilarelho para as festividades em honra de Santa Rita de 

Cássia – Ratificação; 

Proposta n.º 7 – Alteração temporária à postura de trânsito e estacionamento na 

Freguesia de Venade e Azevedo para as festividades em honra de Nossa Senhora 

dos Remédios; 
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Proposta n.º 8 – Alteração temporária à postura de trânsito e estacionamento na 

Freguesia de Caminha e Vilarelho para as festividades em honra de Nossa Senhora 

da Agonia; 

Proposta n.º 9 – Alteração temporária à postura de trânsito e estacionamento na 

Freguesia de Seixas para realização da 1ª Festa do Rio; 

Proposta n.º 10 – Cedência de terrado à Confraria de Nossa Senhora da Bonança 

no período compreendido entre o dia 26 de Agosto e 14 de Setembro de 2015; 

Proposta n.º 11 – Isenção de pagamento de taxas de ocupação de via pública – 

requerente: Âncora Praia Futebol Clube; 

Proposta n.º 12 – Aprovação da minuta da ata. 

 

Período de Intervenção do Público. 


