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Período da Ordem do Dia: 

 

Proposta n.º 1 – Aprovação da ata da reunião ordinária de 15/07/2019; 

 

Proposta n.º 2 – Contração de dois empréstimos de médio e longo prazo - 

Saneamento Financeiro; 

 

Proposta n.º 3 – Rejeição das competências previstas no Decreto-Lei nº 100/2018, 

de 28 de novembro (Vias de Comunicação); Decreto-Lei nº 105/2018, de 29 de 

novembro (Habitação); Decreto-Lei nº 20/2019, de 30 de janeiro (Proteção e Saúde 

Animal) e Decreto-Lei nº 72/2019, de 28 de maio (Áreas Portuárias); 

 

Proposta n.º 4 – Acordo de cedência de meios de combate a incêndios à União de 

Freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João) no âmbito da 3ª edição do Orçamento 

Participativo de Caminha; 

 

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

Bonança para apoio às festividades em honra de Nossa Senhora da Bonança; 

 

Proposta n.º 6 – Cedência de terrado à Comissão de Festas de Nossa Senhora da 

Bonança para apoio às festividades em honra de Nossa Senhora da Bonança; 

 

Proposta n.º 7 – “Festival EDP Vilar de Mouros 2019” – Ocupação de espaço público 

para venda oficial de bilhetes e merchandaising – Circulação de Bus oficial – Ponto 

de entrega e recolha de bicicletas e espaço de ativação de marca; 
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Proposta n.º 8 – Alteração ao protocolo entre a Câmara Municipal de Caminha e a 

Associação de Triatlo de Caminha para a realização da II São Silvestre de Caminha; 

 

Proposta n.º 9 – Adenda ao protocolo entre a Câmara Municipal de Caminha, a 

Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Caminha para a contratação e funcionamento das equipas de 

intervenção permanente; 

 

Proposta n.º 10 – Pagamento em prestações das taxas do processo de obras 

número 118/16 – requerente: Jorge Manuel Esmeriz Cerqueira; 

 

Proposta n.º 11 – Isenção de pagamento de renda do bar das Piscinas Municipais de 

Vila Praia de Âncora no período compreendido entre 10 e 31 de agosto de 2019; 

 

Proposta n.º 12 – Manutenção do incentivo à dinamização das feiras – Lugar do 

terrado número 87 da Feira Semanal de Caminha – requerente: José António Costa 

Ferreira; 

 

Proposta n.º 13 – XXVIII Procedimento de sorteio dos espaços de venda vagos na 

Feira Semanal de Caminha – homologação da ata e auto de sorteio; 

 

Proposta n.º 14 – Concurso para arrendamento de uma loja exterior número 6 no 

Mercado Municipal de Vila Praia de Âncora – adjudicação; 
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Proposta n.º 15 – Isenção total de pagamento da dívida do consumo de água dos 

meses de fevereiro e março de 2019 e isenção da atualização de tarifas na 

instalação número 1395 – requerente: Inocêncio José Pereira Oliveira; 

 

Proposta n.º 16 – Isenção total de pagamento da dívida do consumo de água dos 

meses de abril e maio de 2019 na instalação número 16292 – requerente: Maria 

Olívia Ribeiro de Passos; 

 

Proposta n.º 17 – Isenção total de pagamento da dívida do consumo de água dos 

meses de março e abril de 2019 na instalação número 19807 – requerente: Susanne 

Konrad Motta; 

 

Proposta n.º 18 – Alteração temporária da postura de trânsito e estacionamento na 

União de Freguesias de Moledo e Cristelo para realização do evento “MOCEAN”; 

 

Proposta n.º 19 – Licença para Ocupação do Domínio Público Marítimo para 

instalação de Apoio Balnear número 11/2019 – requerente: Ricardo Fonseca 

Marques – ratificação; 

 

Proposta n.º 20 – Alargamento de horário de funcionamento do bar “Carga d’ Água” 

– requerente: FR Unipessoal, Lda – ratificação; 

 

Proposta n.º 21 – Alargamento de horário de funcionamento do bar “Isis Bar” – 

requerente: Ricardo André Pereira Miranda – ratificação; 
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Proposta n.º 22 – Alargamento de horário de funcionamento do bar “Isis Bar” – 

requerente: Ricardo André Pereira Miranda – ratificação; 

 

Proposta n.º 23 – Isenção pagamento de taxas de ocupação de espaço público e 

publicidade ao “Circo José Torralvo” – requerente: José António Silva Torralvo – 

ratificação; 

 

Proposta n.º 24 – Aprovação da minuta da ata. 


