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Período antes da Ordem do Dia. 

 

Período da Ordem do Dia: 

 

Proposta n.º 1 – Aprovação da ata da reunião ordinária de 18/04/2018; 

 

Proposta n.º 2 – Concurso público da empreitada de requalificação e ampliação da 

Escola Básica e Secundária Sidónio Pais; 

 

Proposta n.º 3 – Concurso público da empreitada da Operação de Reabilitação 

Urbana da Sandia em Vila Praia de Âncora; 

 

Proposta n.º 4 – Protocolo de colaboração entre o Município de Caminha, a Junta de 

Freguesia de Vila Praia de Âncora e a Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Marinha 

de Vila Praia de Âncora para execução da obra de beneficiação do Monte do 

Calvário no âmbito do Orçamento Participativo 2016; 

 

Proposta n.º 5 – Atribuição de subsídio à Comissão de Festas da Nossa Senhora da 

Assunção para a realização do evento desportivo “Âncora MTB CHALLENG – 3h de 

Resistência BTT”; 

 

Proposta n.º 6 – Atribuição de subsídio à fábrica da Igreja Paroquial de Nossa 

Senhora da Assunção de Caminha para apoio na realização das festividades do 

Corpo de Deus;  

 

Proposta n.º 7 – Atribuição de subsídio à Casa do Povo de Lanhelas; 
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Proposta n.º 8 – Isenção total de pagamento de ligação de ramal de abastecimento 

de água e ramal de drenagem de águas residuais domésticas – requerente: Rosa 

Maria Ramalhosa Pereira; 

 

Proposta n.º 9 – Pagamento da dívida de consumo de água em prestações na 

instalação número 22878 – requerente: Celina Conceição Sousa Mota; 

 

Proposta n.º 10 – Pedido da não perda do direito ao beneficio do incentivo à 

dinamização das feiras do município – lugar de terrado número 140 da feira semanal 

de Caminha – requerente: Ester Martins Lopes Vaz; 

 

Proposta n.º 11 – Pedido da não perda do direito ao beneficio do incentivo à 

dinamização das feiras do município – lugar de terrado número 142 da feira semanal 

de Caminha – requerente: Maria Ângela Martins Barreto; 

 

Proposta n.º 12 – Alteração temporária da postura de trânsito e estacionamento na 

Freguesia de Vila Praia de Âncora para operação de descarga de equipamentos de 

um estabelecimento comercial - ratificação; 

 

Proposta n.º 13 – Alteração temporária da postura de trânsito e estacionamento na 

União de Freguesias de Moledo e Cristelo para a realização da “Corrida Solidária” – 

ratificação; 

 

Proposta n.º 14 – Alteração temporária da postura de transito e estacionamento na 

Freguesia de Riba de Âncora para a realização das procissões da Festa de Nossa 

Senhora de Guadalupe – ratificação; 
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Proposta nº 15 – Alteração temporária da postura de trânsito e estacionamento na 

União de Freguesias de Caminha e Vilarelho para a realização das comemorações 

do 25 de abril – ratificação; 

 

Proposta n.º 16 – Aprovação da minuta da ata. 

 

Período de Intervenção do Público. 


