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ATA NÚMERO 41/15 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 17 DE 

JUNHO DE 2015. 

 

Aos dezassete dias do mês de junho de dois mil e quinze, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de LUÍS MIGUEL DA 

SILVA MENDONÇA ALVES,  com a presença do Senhor Vice-Presidente GUILHERME 

CESARIO LAGIDO DOMINGOS  e dos Senhores Vereadores ANA SOFIA GARCIA 

BARROS SÃO JOÃO, RUI PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SIL VA, FLAMIANO 

GONCALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA DA SILVA, VA NDA MARIA 

CUNHA PÊGO. 

 

Iniciada a reunião, às 15:00 horas, pelo Senhor Presidente LUÍS MIGUEL DA SILVA 

MENDONÇA ALVES  foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente  cumprimentou todos os Vereadores, funcionários da Câmara, 

comunicação social e o público presente, de seguida deu a palavra aos Senhores 

Vereadores. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  cumprimentou os presentes e referiu que na 

convocatória da reunião não constava a hora da mesma. Perguntou se o regulamento 

do orçamento participativo se encontra em discussão pública, bem como, a razão pela 

qual, na Festa do Corpo de Deus em frente ao edifício dos Paços do Concelho se fez 

um tapete de flores que tinha o objetivo de fazer publicidade ao Município de Viana do 

Castelo, solicitando informações sobre os termos do convite efetuado ao grupo de 

Viana do Castelo, a correspondência trocada e quem assumiu as despesas com a 

execução do tapete. Referiu que na Festa do Corpo de Deus era habitual os 

funcionários da Câmara mobilizarem-se para elaborar o tapete no mesmo local, 

perguntando a razão pela qual este ano o não fizeram. Solicitou informações sobre o 

funcionamento do ferryboat, e sobre a responsabilidade do seu funcionamento, se cabe 

ao Município de Caminha ou ao Município de La Guardia, e se este município 

comparticipa nas despesas, bem como a forma como são cobrados os bilhetes e 

distribuídas as receitas.  

De seguida leu e entregou o seguinte requerimento:  

Ex. mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Caminha. 

Na qualidade de Vereador eleito da Câmara Municipal de Caminha, venho, por este 

meio, requerer a V. Ex.ª que, atendendo a que no dia 1 de julho acompanharei os 

alunos da Escola Básica de Caminha no encontro nacional de escolas que 

desenvolveram projetos NEPSO (escola opinião) e ratos da biblioteca, venho requerer 

a V. Ex.ª que a primeira reunião ordinária de julho seja adiada para o dia 8 e que essa 

mesma reunião se faça em Vila Praia de Âncora uma vez que é aniversário da 

elevação de Gontinhães à categoria de vila. 

Pede deferimento. 

Caminha, 17 de junho de 2015. 
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O Vereador, 

-Flamiano Martins- 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  cumprimentou os presentes e disse que em 

Assembleia Municipal são constantemente usadas as orientações de voto dos 

Vereadores da oposição de forma politicamente cobarde, uma vez que os Vereadores 

da oposição não podem usar da palavra na Assembleia Municipal para explicar os 

motivos das suas orientações de voto; referiu que no caso do Rally o que veio a 

reunião de Câmara foi a atribuição de um subsídio de trinta mil euros, e, uma vez que 

anteriormente, o executivo tinha recusado a atribuição de um subsídio ao Ancorense 

para a realização de um torneio de futebol, os Vereadores do PSD ficaram revoltados 

com o facto de não haver dinheiro para uma Associação do Concelho e haver trinta mil 

euros para o Rally e contínua sem ser prestada a devida informação sobre fundos 

disponíveis. Referiu também que sempre disse que gostava do Rally, uma vez que o 

este sempre que veio para o norte, veio para Caminha. Solicitou acesso aos estudos 

económicos que mostram que o Rally foi um sucesso, conforme o Senhor Presidente 

afirmou em Assembleia Municipal. Efetivamente foi um sucesso em termos de imagem 

do Concelho, mas em termos económicos foi um “fiasco”, no entanto, disse, achar que 

não deve acabar por isso, devendo-se pugnar por um início e final de prova no centro 

de Caminha. Relativamente ao Triatlo referiu que anteriormente o Senhor Presidente 

tinha dito que a 1ª edição do Triatlo foi um “fiasco”, lamentando que tenha sido usado 

essa expressão relativamente a este evento, uma vez que a 1ª edição de um evento 

deste tipo tem sempre falhas, que serão melhoradas em edições posteriores.  

Reforçou o que o Senhor Vereador Flamiano Martins disse relativamente aos tapetes 

do Corpo de Deus, lamentando essa situação. Felicitou o Arciprestado de Caminha 
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pela organização da Festa do Corpo de Deus que correu muito bem, salvo a 

elaboração dos tapetes em frente aos Paços do Concelho. 

Relativamente aos transportes do dia da criança disse que as declarações da Senhora 

Vereadora Ana São João na rádio, não abonavam nada em favor da verdade. A 

Senhora Vereadora promoveu uma reunião sem o seu consentimento, uma vez que a 

única coisa que tinha solicitado era a exibição das requisições dos transportes. 

Explicou que os Senhores Vereadores do PSD no dia da reunião de Câmara, 

solicitaram consulta às requisições, não tendo as mesmas sido exibidas, dirigiram-se 

então, aos serviços onde também foi negada a consulta. No dia seguinte, dirigiram-se 

novamente aos serviços onde a Senhora Vereadora Ana São João lhe promoveu uma 

reunião com três funcionários, sem que tenha ficado para participar na mesma, 

exibiram-lhe então, uma requisição de dois autocarros, espanhóis, cuja data era de 

vinte e nove de maio quando, pelo menos, foram utilizados quatro autocarros, 

lamentando também, o facto de, se ter dividido as turmas em várias partes. Enalteceu a 

forma honrosa, humilde e muito profissional como os funcionários a receberam 

esclareceram todas as dúvidas, tendo mesmo assumido que, efetivamente, a atividade 

não correu bem.  

Solicitou informações sobre a reclamação que o munícipe Alfredo Lobo apresentou à 

Câmara Municipal, sobre a pressão de água na sua residência, em Seixas, uma vez 

que o mesmo lhe endereçou correspondência queixando-se da falta de resposta do 

município às inúmeras solicitações. 

De seguida entregou e leu os seguintes requerimentos: 

Requerimento 

Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Caminha 

Dr. Miguel Alves 
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Na qualidade de vereadores da Câmara Municipal de Caminha, que têm o poder e o 

dever de fiscalizar o executivo, vimos, ao abrigo da Lei 75/2013 de 12/09, expor / 

requerer a V. Ex.ª alguns documentos, com base na fundamentação seguinte: 

No início do presente ano denunciamos que o seu executivo tinha “rescindido” todos os 

seguros que faziam parte da “Carteira de Seguros” do município com a agravante do 

que nos primeiros 5 dias do ano o Município de Caminha não tinha qualquer seguro 

válido, isto é, nada estava coberto pelos seguros (frota automóvel, acidentes de 

trabalho, edifícios e recheio, autarcas, bombeiros, etc.). Esta situação provocou que as 

próprias viaturas do município deixassem de circular. 

Para remediarem a situação fizeram ajustes diretos ao sabor das conveniências e só 

para situações pontuais.  

Como se devem lembrar pedimos para consultar o processo e respetiva documentação 

e o insólito aconteceu! Não havia documentação. 

Mais tarde entregam-nos em sede de reunião de Câmara em espécie de dossiê, 

supostamente com toda a informação que solicitamos, mas a realidade é que não 

continha nada de que pedimos em requerimento. 

Pois para que consigamos descortinar alguma informação verificamos que na página 

da “base.gov” nada consta e no município idem. 

Fizeram aquisições de apólices avulso através de regime simplificado (valores 

inferiores a 5000€) sem uma estratégia de rigor, de poupança e eficiência. 

Se em janeiro manifestamos estranheza e preocupação na presente data mais se 

acentua a razão da nossa crítica e denuncia. 

Fomos informados neste órgão, após questão colocada por nós a meados de maio, de 

que o concurso já estaria publicado em Diário da Republica. 
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Para podermos analisar e avaliar de forma positiva esta matéria, voltamos a solicitar a 

V. Ex.ª: 

- Ofício da Câmara Municipal de Caminha enviados (entre 15 de novembro e 20 de 

dezembro de 2014) às seguradoras a rescindir de apólices de seguros; 

- Informações internas a solicitar a aquisição de apólices de seguros; 

- Documentação completa de todos os ajustes diretos (inferiores e superiores a 

5 000,00€) efetuados entre 30 de dezembro de 2014 e 03 de junho de 2015; 

- Cópia de todas as apólices de seguros e respetivos prémios (valor de cada apólice), 

nomeadamente: 

- Seguro de grupo de acidentes pessoais bombeiros; 

- Seguro frota automóvel; 

- Seguro marítimo cascos (inclui ferryboat e pontão); 

- Seguro responsabilidade civil; 

- Seguro de acidentes pessoais autarcas; 

- Seguro de grupo de acidentes pessoais para utentes das infraestruturas e/ou 

instalações desportivas e recreativas; 

- Seguro de grupo de acidentes pessoais para atividades temporárias incluindo 

desporto, cultura e recreio; 

- Seguro multirriscos; 

- Seguro acidentes de trabalho; 

- Cópias de ofícios de adjudicação; 

- Cópia de todos os contratos celebrados em matéria de seguros. 

- Solicitamos que sejam cumpridos os prazos legais para o fornecimento desta 

informação, situação que tem sido continuamente desrespeitada. 

Vila Praia de Âncora, 17 de junho de 2015. 
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Solicitou, entretanto, informação sobre a comunicação do assalto à escola de Moledo, 

uma vez que solicitou essa informação várias vezes; de seguida entregou e leu o 

segundo requerimento. 

Requerimento 

Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Caminha  

Dr. Miguel Alves 

Na qualidade de vereadores da Câmara Municipal de Caminha, que têm o poder e o 

dever de fiscalizar o executivo, vimos, ao abrigo da Lei 75/2013 de 12/09, expor / 

requerer a V. Ex.ª alguns documentos, com base na fundamentação seguinte: 

Na perspetiva de entendermos a lógica e a forma como o seu executivo gere a 

despesa municipal, esforçamo-nos por perceber os procedimentos da aquisição de 

bens e serviços, no estrito cumprimento do CCP (código de contratos públicos). 

Chegados aqui e com base na informação da página base.gov deparamo-nos com os 

procedimentos de ajuste direto que adjudicou à Vodafone de Portugal o “contrato de 

aquisição de serviços de comunicações móveis e fixas de transmissão de dados”, pelo 

valor de 11.550.00€ (x2), cujo prazo de execução é de 90 dias (2 meses e 29 dias) 

cada e as datas de celebração dos contratos são de 9.01.2015 e 01.04.2015 

respetivamente. 

Posto isto, gostaríamos de ter explicações e documentos que fundamentem tais 

esclarecimentos, sobre “aquisição de serviços de comunicações móveis e fixas de 

transmissão de dados “ no município de Caminha desde 01 de janeiro de 2014 até à 

presente data (31.5.2015). 

Fazendo uma ligeiríssima retrospetiva dizemos que em finais de 2011 por força de um 

procedimento de ajuste direto (foram convidadas as três operadoras de então: 
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PT/TMN, Vodafone e Optimus) tendo sido adjudicado os serviços à Vodafone pelo 

prazo de 2 anos e pelo montante que ronda os 73 000,00€. 

Tal contrato cessou a 31.12.2013. 

- Que tipo de procedimento de ajuste direto ou outro fizeram para o ano de 2014? 

Pois pelo que pudemos apurar na base.gov não deslumbramos ter visto publicado nada 

sobre eventual contrato de “aquisição de serviços de comunicações móveis e fixas de 

transmissão de dados”.  

Solicitamos que nos sejam fornecida a documentação relativa à aquisição de serviços 

de comunicações móveis e fixas de transmissão de dados – ano 2014”, do 

procedimento de ajuste direto, ofício de adjudicação e contrato. 

Mais, seguindo a lógica do procedimento do CCP, em finais do ano de 2014 deveriam 

ter desencadeado um novo tipo de procedimento, certamente um concurso público. 

Para o 1º semestre de 2015 limitaram-se a fazer dois procedimentos de ajuste direto no 

valor de 11 550€ cada, em vez de fazerem o procedimento adequado á situação, no 

cumprimento escrupuloso do CCP. 

- Solicitamos informação detalhada sobre a matéria: aquisição de serviços de 

comunicações móveis e fixas de transmissão de dados – ano 2015 e respetiva 

documentação do procedimento de ajuste direto, ofício de adjudicação e contratos, 

bem como informação fundamentada das razões, porque até à presente data ainda não 

lançaram o respetivo concurso público. 

Solicitamos que sejam cumpridos os prazos legais para o fornecimento desta 

informação, situação que tem sido continuamente desrespeitada. 

Vila Praia de Âncora, 17 de junho de 2015. 
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O Senhor Presidente  agradeceu as intervenções dos Senhores Vereadores e 

esclareceu que tinha solicitado ao gabinete jurídico um parecer sobre a necessidade de 

se submeter ou não o Regulamento do Orçamento Participativo à apreciação pública, 

sendo entendimento do Gabinete Jurídico que deveria ser posto a apreciação pública, 

por trinta dias, nesse sentido, foi iniciado procedimento em conformidade com aquele 

parecer, após o término do prazo estabelecido será remetido para a Assembleia 

Municipal. 

Relativamente à alteração da data da próxima reunião de Câmara para o dia 8 de julho 

e a sua realização em Vila Praia de Âncora, informou que já tinha previsto ser assim, 

uma vez que existe um programa de atividades das comemorações do 91º aniversário 

da elevação de Vila Praia de Âncora a vila, tendo informado a Câmara do seu 

conteúdo. 

Relativamente às informações solicitadas sobre o ferryboat, esclareceu o seguinte: o 

pagamento dos funcionários da bilheteira de La Guardia é da responsabilidade do 

Município de La Guardia; as despesas do funcionamento do ferryboat da 

responsabilidade do Município de Caminha, por isso não há lugar a divisão de 

despesas. Assim, também a receita é para o Município de Caminha. Informou também 

que só a partir do início de julho é que serão cobrados bilhetes tratando-se de uma 

forma de potenciar este serviço. 

Esclareceu que jamais disse que a 1ª edição do Triatlo tinha sido um “fiasco”, o que 

disse foi que correu menos bem por não ter sido feito o trabalho de campo em conjunto 

com as juntas de freguesia, tendo-se isolado as freguesias. 

Sobre as questões dos transportes do dia da criança, referiu que, vir dizer o que o PSD 

disse equivale a não ter mais nada para dizer, uma vez que a festa do dia da criança 

juntou todos os alunos do Agrupamento num espaço só em Vilar de Mouros, 
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perfeitamente adequado para o evento, tonando-se num dia de alegria e de junção de 

toda a comunidade escolar como há muito não se via. Portanto, vir questionar-se a 

utilização de autocarros espanhóis não lhe parece uma questão importante, até porque, 

se vive numa era global sem fronteiras, procurando-se sempre os melhores preços, 

elogiando a Senhora Vereadora Ana São João por essa iniciativa. 

Relativamente à reclamação que o munícipe Alfredo Lobo fez, dizendo que não obtém 

respostas da Câmara sobre um problema de falta de pressão de água na sua 

residência em Seixas que tem por várias vezes exposto, não é verdade, uma vez que o 

provedor do munícipe tem falado com o munícipe, inclusivamente já lhe foi proposto 

agendar uma reunião para ser recebido pelo Senhor Presidente, o que recusou. 

Sobre a questão dos tapetes do Corpo de Deus, referiu que os funcionários foram 

mobilizados como habitualmente e que trabalharem em grupos, nas ruas sem 

limitações. Explicou que este ano foi convidado o município de Viana do Castelo para a 

elaboração do tapete em frente aos paços do Concelho de modo a divulgar, tratando-

se de uma visão ampla da capacidade de comunicar e participar e não uma visão 

minimalista e fechada como se vivia anteriormente. Houve muitas pessoas de Viana a 

partilhar a festa do Corpo de Deus nas redes sociais, servindo como forma de atração 

de visitantes. Também o responsável máximo do Arciprestado agradeceu ao município 

de Viana do Castelo pelo trabalho que executou. Referiu que já no ano anterior foi 

convidado o município de Arraiolos, que executou o tapete no mesmo local, tratando-se 

de uma forma de projeção a nível nacional. Perante esta abertura recíproca os 

organizadores dos tapetes na festa da Senhora D’Agonia em Viana do Castelo 

convidaram este ano o Município de Caminha para elaborarem um tapete nas festas da 

Senhora D’Agonia.  
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Disse que o Município de Caminha entrou numa nova rota de crescimento, onde o 

desemprego desce, o número de bandeiras azuis sobe, e com nunca, investiu-se em 

duas meias maratonas que foram um êxito; a edição do Triatlo que trouxe perto de 

quinhentas pessoas e hoje o município de Caminha tem um projeção a nível nacional e 

internacional como há muito não tinha.  

Relativamente às questões de cobardia politica feitas pela Senhora Vereadora Liliana 

Silva, respondeu que são bem notórias as diferenças e as divisões internas no PSD, no 

entanto é um problema que o PSD tem que resolver devendo orientar-se dessas 

dessintonias, prova disso é a Senhora Vereadora Liliana Silva ter dito que é a favor do 

Rally, mas depois os deputados do PSD na Assembleia Municipal atacarem o Rally, 

como foi o caso da Deputada Júlia Paula Costa que disse que a opção política do PSD 

é ser contra o Rally, uma opinião honesta que respeitou e elogiou, mas também 

compreende que a Senhora Vereadora Liliana Silva se queira libertar do legado da 

Senhora Deputada Júlia Paula Costa. Referiu que o Rally quando veio para o norte, 

não veio sempre para Caminha, uma vez que já não vinha a Caminha há trinta anos e 

o Rally para o norte já não vinha há catorze anos. Explicou que o PSD ao tomar uma 

opção de sentido de voto, naturalmente, é escrutinado por esse sentido, porque a 

Assembleia Municipal não é só para fiscalizar a atividade do executivo, mas sim de 

toda a Câmara, ou seja, as opções dos Senhores Vereadores do PSD também; se os 

Senhores Vereadores do PSD tomam determinadas posições, como a que tomaram 

em reunião Câmara de dizer que o dinheiro que está a ser investido no Rally de 

Portugal deveria ser investido noutras atividades, naturalmente, o PSD tem que ser 

avaliado, escrutinado e criticado por isso. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que ao fim de dois anos já se começa a 

habituar a este tipo de discurso. 

Relativamente ao Triatlo, registou o que o Senhor Presidente disse e o momento em 

que foi dito, podendo requerer a cópia da gravação para comprovar o que disse, 

efetivamente o Senhor Presidente disse que, a primeira edição do Triatlo tinha sido um 

“fiasco”. Lançou o desafio ao Senhor Presidente para mostrar onde é que a Deputada 

Júlia Paula Costa disse que é contra o Rally. Referiu que ainda este ano também 

houve freguesias isoladas devido às provas desportivas, como foi o caso de Argela no 

dia das festas da freguesia. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que isso não era verdade. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que pelo menos, ficou parcialmente isolada, 

conforme alguns munícipes lhe transmitiram.  

Relativamente à festa do dia mundial da criança, referiu que há muitos anos que 

participa e que engloba todas as escolas, tendo-se já realizado em diversos locais do 

Concelho, não sendo por isso verdade que foi a primeira vez que assim aconteceu. 

Achou interessantes as felicitações que o Senhor Presidente deu à Senhora Vereadora 

Ana São João, uma vez que a funcionária com que se tinha reunido transmitiu-lhe que 

no dia vinte e nove de maio tiveram de recorrer aqueles autocarros porque não 

conseguiram arranjar mais nenhuns. Disse que dá muita atenção às questões de 

segurança, principalmente quando envolve crianças, porque as turmas foram divididas 

nos transportes e se tivesse acontecido algum acidente com um autocarro de crianças 

sem que o professor estivesse presente, a responsabilidade seria de quem deu 

indicações para dividir as turmas, não achando por isso que sejam questões menores.  
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Sobre o munícipe Alfredo Lobo, disse que vai transmitir a informação ao senhor e 

portanto se mentiu a um, mentiu a todos os quais ele enviou a reclamação.  

 

O Senhor Presidente  disponibilizou-se para fornecer toda a informação deste 

processo do Senhor Alfredo Lobo para que a Senhora Vereadora Liliana Silva possa 

conversar com o munícipe com todas as missivas que lhe foram enviadas. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não está contra a participação do grupo 

de Arraiolos ou de Viana do Castelo na elaboração dos tapetes da festa do Corpo de 

Deus, não lhe parecendo ser correta a utilização dos Paços do Concelho para esse 

efeito, uma vez que este espaço deveria ser para promover o Concelho de Caminha. 

Referiu que não foram só quatro ou cinco pessoas que não gostaram, uma vez que 

esteve presente no próprio dia e viu muitas pessoas a dizer que não gostaram. Talvez 

se aquele tapete tivesse sido feito noutro local tinha sido mais valorizado, achando que 

mesmo assim se deva convidar outros Municípios, da mesma forma, espera, que o 

Senhor Presidente da Câmara de Viana de Castelo, disponibilize os Paços do 

Concelho ao Município de Caminha para realizar o tapete nas festas da Senhora 

D’Agonia, por forma a ambos os Concelhos ficarem equilibrados. 

Solicitou informações sobre a nova assessoria de comunicação, bem como o trabalho 

já realizado pela mesma. 

Disse que o Senhor Presidente não tem que tecer qualquer tipo de comentário às 

votações do PSD, uma vez que o PSD é livre de ter as suas orientações politicas, não 

achando correto que se falasse em reunião de Câmara da Dra. Júlia Paula Costa, 

sendo que, em momento algum, se separou, politicamente, em nenhuma matéria, 

referindo que o PSD é um partido unido e falar de alguém que não se pode defender 
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neste órgão não lhe parece correto. Explicou que o problema do Rally está 

efetivamente no dinheiro que é gasto, porque é necessário fazer opções onde se gasta, 

por forma a atender às necessidades das instituições do Concelho, e só depois, 

havendo disponibilidade, poder-se-á gastar dinheiro noutros eventos. 

 

O Senhor Presidente  agradeceu a clareza com que a Senhora Vereadora Liliana Silva 

falou do Rally porque é a demonstração de que olha para o investimento do Rally, que 

dá dimensão mundial a Caminha, sem perceber as dinâmicas e repercussões desse 

investimento e o que ele representa para a economia. Isto só reforça a colusão de que 

o PSD tem, a cegueira e tacanhez política, que fica nesta reunião de Câmara bem 

esclarecida. 

Explicou que não proferiu nenhum tipo de acusação à Dra. Júlia Paula Costa da qual 

não se possa defender, pelo contrário, fez um elogio à Senhora Deputada pela clareza 

e pela transparência de demonstrar que o Rally de Portugal foi uma opção política 

errada.  

Referiu que para o próximo ano voltará a convidar outro Município e como em qualquer 

casa os convidados são recebidos na sala de visitas do Município, não sendo 

colocados num vão de escada, sendo recebidos onde o Município entende que é com 

honra e dignidade que se recebe os seus convidados e explicou que certamente não 

haverá tapetes em frente aos Paços do Concelho de Viana do Castelo porque, como 

toda a gente sabe, nunca há tapetes nessa zona, mas sim na zona dos pescadores. 

Informou que o verão que se avizinha é muito importante par o Município de Caminha. 

Como é do conhecimento tem-se feito um grande esforço para valorizar o território, as 

freguesias do concelho e a oferta aqueles que visitam o concelho. Por isso, a Câmara 

municipal tem planeado um verão azul, tendo em conta a atribuição da bandeira azul a 
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todas as praias do Concelho de Caminha. De seguida, o Senhor Presidente, elencou 

os eventos a realizar durante o próximo verão, como por exemplo: a Festa do Mar e da 

Sardinha, Entre Margens, Viagens à Terra Nova, Artbeerfest, Fado Forte, Feira 

Medieval, concerto de Carlos do Carmo e Carminho, entre outros. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que acha bem que hajam este tipo de 

eventos, devendo-se ter algum cuidado com a parte financeira do Município. Destacou 

alguns eventos que embora mais pequenos, são com a prata da casa como o Arraial 

Minhoto do Agrupamento de Escolas que teve momentos de grande qualidade e a 

Semana Cultural da Universidade Sénior que se inicia esta semana. 

 

O Senhor Presidente  agradeceu a referência porque também são eventos que a 

Câmara apoia e que são de uma dimensão coletiva importante. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA Nº 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2015 -06-03 

  

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

propõe-se : 

Que seja aprovada a ata da reunião ordinária do dia três de junho de dois mil e quinze. 
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

  

PROPOSTA Nº 2 - ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL 

DE CAMINHA, JUNTA DE FREGUESIA DE CAMINHA E VILAREL HO, PÉDEXUMBO 

- ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DE MÚSICA E DANÇA E CO RETO - 

ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DE ARTES E CULTURAS TRAD ICIONAIS 

  

Pretende-se que seja desenvolvido um trabalho de cooperação entre a Associação 

PédeXumbo, a Associação Coreto, a Câmara Municipal de Caminha e a Junta de 

Freguesia de Caminha, no âmbito do “Entre Margens – Encontro de Tocadores”. 

O “Entre Margens – Encontro de Tocadores” consiste num evento, com a duração de 

três dias, de 3 a 5 de Julho de 2015, que pretende juntar tocadores de instrumentos 

tradicionais de gerações distintas, fomentando a partilha de conhecimentos, repertórios 

e técnicas instrumentais. Deste modo, espera-se possibilitar a continuidade das 

tradições musicais de várias regiões, em particular da região do Minho e da Galiza. 

Este Encontro abrange sessões de trabalho entre músicos (oficinas de instrumentos), 

palestras, feira de construtores de instrumentos e concertos/bailes abertos ao público 

em geral. 

 Os objetivos deste evento são os de salvaguarda, divulgação e incentivo à 

revitalização do património musical português e dos seus instrumentos tradicionais, 
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despertando as novas gerações de músicos para essa riqueza que, em alguns casos, 

tende a desaparecer.  

A troca presencial de conhecimentos e experiências permite gerar novos 

conhecimentos e inovar no que são as técnicas dos vários instrumentos tradicionais, 

mas também de interpretações. Pretende-se a partilha de repertórios e técnicas, 

permitindo aos músicos inscritos a aproximação efetiva ao tocar tradicional, para que o 

possam incluir nos seus trabalhos futuros. Pensa-se que este tipo de encontro permite 

uma continuidade enriquecida das referidas tradições, e que o caráter presencial da 

transmissão acresce à riqueza da partilha. Em vez de um enfoque na recolha antes do 

desaparecimento, trata-se de não deixar desaparecer.  

Por outro lado, indo-se ao encontro dos tocadores tradicionais, contribui-se para a 

valorização das tradições musicais, ao mesmo tempo que se dá a conhecer o contexto 

no qual se inserem. Ao ser realizado fora de um grande centro urbano, este evento tem 

como ideia subjacente que a cultura deve ser descentralizada, indo ao encontro das 

suas raízes. 

 Há todo um património cultural, ambiental e humano que poderá ser inserido neste tipo 

de evento, servindo este também para a sua valorização. Servem de exemplo visitas a 

locais de interesse cultural, através de passeios pedestres ou de exposições. 

O “Entre Margens – Encontro de Tocadores” pretende ser, sobretudo, um espaço 

gerador de discursos e reflexões sobre as práticas musicais do território português, nas 

suas relações com a lusofonia ou com a vizinha Espanha. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do referido 
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acordo de cooperação, que uma cópia fica a fazer parte integrante da ata. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  solicitou mais informação pormenorizada sobre 

a proposta, e o porquê da escolha destas associações de Évora e da Maia, uma vez 

que existem associações promotoras de eventos no Concelho que poderiam organizar 

também este. De qualquer forma e como a proposta envolve informação de fundos 

disponíveis irá votar contra. 

 

O Senhor Presidente  esclareceu que este evento tem um potencial de crescimento 

assinalável, porque fala de algo que tem muito a ver com o concelho, como a música e 

a ligação à Galiza, algo que é naturalmente alegre e popular. Explicou que no ano 

anterior teve a oportunidade de dizer que a semente tinha sido colocada, mas também 

com toda a naturalidade e humildade entendeu que do modo que se coloca o Entre 

Margens imediatamente antes da Feira Medieval não beneficiou os dois eventos, por 

isso, alterou-se a data dando deste modo singularidade ao evento Entre Margens 

continuando a colaborar com estas associações. Estas duas associações são do 

melhor que há em Portugal, conseguindo reunir uma série de músicos e de artistas que 

custariam cinco ou seis vezes mais ao município se não fosse através deste protocolo, 

sendo que, estas associações, tem parcerias com esses grupos e que os conseguem 

trazer ao evento, e desta forma consegue-se fazer muito mais pelo concelho e com 

menos dinheiro. 
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A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Votamos contra por não terem sido apresentados os fundos 

necessários para a correta analise dos fundos disponíveis.  

  

PROPOSTA Nº 3 - NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "E NTRE MARGENS" 

  

Nos termos da informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

aprovar as Normas de Participação no evento “Entre Margens”, que uma cópia fica a 

fazer parte integrante da ata. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 0 votos contra e 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo. 
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PROPOSTA Nº 4 - PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 

2015/2016 

  

Em conformidade com o artigo 4º do Decreto-Lei nº299/84 de 5 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 13/2006 de 17/04/2006, Decreto-Lei nº 144/2008, de 

28 de Julho e Decreto-Lei nº 186/2008 de 19 de Setembro, é da responsabilidade do 

município a organização e o controlo do funcionamento dos transportes escolares. 

Também, é da responsabilidade da Câmara Municipal assegurar, organizar e gerir os 

transportes escolares, e simultaneamente proceder à organização da rede de 

transportes escolares para o ano letivo 2015/2016, através da elaboração do respetivo 

Plano de Transportes Escolares. 

Assim, propõe-se  que a Câmara delibere aprovar o Plano de Transportes Escolares 

para letivo de 2015/2016 de acordo com o n.º 3 do art.º 4 do Decreto-Lei n.º 299/84 de 

5 de setembro. 

Mais se propõe  que seja submetido à apreciação do Conselho Municipal de Educação, 

nos termos da alínea e) do nº 1 do art.º 4 do Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de janeiro. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  chamou a atenção para os atrasos, uma vez 

que o plano de transportes já teria que ter sido aprovado até ao dia quinze de abril. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 



21 

 
Câmara Municipal de Caminha 

Ata 41/15 de 2015/06/17 

 

 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 0 votos contra e 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo. 

  

PROPOSTA Nº 5 - ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO NA RUA PONTAULT-

COMBAULT EM VILA PRAIA DE ÂNCORA 

  

Proposta retirada. 

  

PROPOSTA Nº 6 - PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE Á GUA EM 

PRESTAÇÕES - REQUERENTE: MANUEL CORREIA FERNANDES -  ARQUITETO E 

ASSOCIADOS, LDA 

  

Nos termos do n.º 4, do art.º 166º, e dos n.º 2 e 3 do art.º 172º do Regulamento 

Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais do Concelho de Caminha, será permitido o pagamento fracionado do 

montante da fatura, independentemente da situação económica do consumidor, 

quando tal montante for superior à unidade de conta, bem como, nos casos de fuga o 

excesso de consumo de água, medido pela diferença entre o volume de água 

consumida e a média de consumos dos últimos 12 meses, será pago com base na 

tarifa do 3º escalão e o excesso de consumo relativo ao saneamento e resíduos 

sólidos, fica isento de pagamento das respetivas tarifas.  
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Assim, face à informação dos serviços e considerando o valor da divida de 216,14€ 

mais juros de mora, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar que o 

requerente Manuel Correia Fernandes – Arquiteto e Associados, Lda. beneficie do 

pagamento do valor em divida, relativa aos meses de julho e setembro de 2014, em 3 

prestações mensais, referente ao consumo de água na instalação número 20461. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: As propostas apresentadas, na sua maioria, extravasam os 

pedidos dos requerentes. Se requerem pedidos em prestações não podem conceder 

isenções quando as mesmas não foram requeridas. 

Se invocam que ocorreram fugas de água, há que comprovar para evitar o uso abusivo 

deste mecanismo. 

Os pedidos foram apresentados há muitos meses e só agora são colocados à 

apreciação da Câmara Municipal? Estranhamos e desconfiamos deste facto. 

Entendemos que estamos perante a aplicação abusiva de normas do Regulamento 

Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais, porque os pedidos dos requerentes são todos anteriores à data de 
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entrada em vigor das alterações ao regulamento municipal. 

Como sabem o regulamento não tem efeitos retroativos, pelo que aos pedidos 

apresentados teriam que ser aplicadas as normas vigentes à data do pedido. 

Trata-se de uma violação do princípio da legalidade. 

Não podemos aprovar propostas que encerrem este pressuposto grave. 

Por tudo isto e porque, mais uma vez, estamos perante uma má gestão de dinheiros 

públicos, votamos contra as propostas números seis a dezoito. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  apresentou a seguinte declaração de voto: O 

que levou o executivo a trazer estas propostas a reunião de Câmara foi precisamente o 

facto de que o critério de aplicação do regulamento pode ser entendido como a data de 

entrada do pedido ou data da decisão, como a decisão é posterior à publicação de 

alteração ao regulamento municipal, entendeu o município que deveria aplicar esse 

critério como frequentemente se tem adotado na administração publica e sujeita-lo a 

decisão na reunião de Câmara. 

  

PROPOSTA Nº 7 - PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES - REQUERENTE: FRANCISCO GOMES FERREIRA 

  

Nos termos do n.º 4, do art.º 166º, e dos n.º 2 e 3 do art.º 172º do Regulamento 

Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 
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Águas Residuais do Concelho de Caminha, será permitido o pagamento fracionado do 

montante da fatura, independentemente da situação económica do consumidor, 

quando tal montante for superior à unidade de conta, bem como, nos casos de fuga o 

excesso de consumo de água, medido pela diferença entre o volume de água 

consumida e a média de consumos dos últimos 12 meses, será pago com base na 

tarifa do 3º escalão e o excesso de consumo relativo ao saneamento e resíduos 

sólidos, fica isento de pagamento das respetivas tarifas.  

Assim, face à informação dos serviços e considerando o valor da divida de 109,75€ 

mais juros de mora, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar que o 

requerente Francisco Gomes Ferreira beneficie do pagamento do valor em dívida, 

relativa ao mês de janeiro de 2015, em 2 prestações mensais, referente ao consumo 

de água na instalação número 8271. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: As propostas apresentadas, na sua maioria, extravasam os 

pedidos dos requerentes. Se requerem pedidos em prestações não podem conceder 

isenções quando as mesmas não foram requeridas. 



25 

 
Câmara Municipal de Caminha 

Ata 41/15 de 2015/06/17 

 

 

Se invocam que ocorreram fugas de água, há que comprovar para evitar o uso abusivo 

deste mecanismo. 

Os pedidos foram apresentados há muitos meses e só agora são colocados à 

apreciação da Câmara Municipal? Estranhamos e desconfiamos deste facto. 

Entendemos que estamos perante a aplicação abusiva de normas do Regulamento 

Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais, porque os pedidos dos requerentes são todos anteriores à data de 

entrada em vigor das alterações ao regulamento municipal. 

Como sabem o regulamento não tem efeitos retroativos, pelo que aos pedidos 

apresentados teriam que ser aplicadas as normas vigentes à data do pedido. 

Trata-se de uma violação do princípio da legalidade. 

Não podemos aprovar propostas que encerrem este pressuposto grave. 

Por tudo isto e porque, mais uma vez, estamos perante uma má gestão de dinheiros 

públicos, votamos contra as propostas números seis a dezoito. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  apresentou a seguinte declaração de voto: O 

que levou o executivo a trazer estas propostas a reunião de Câmara foi precisamente o 

facto de que o critério de aplicação do regulamento pode ser entendido como a data de 

entrada do pedido ou data da decisão, como a decisão é posterior à publicação de 

alteração ao regulamento municipal, entendeu o município que deveria aplicar esse 

critério como frequentemente se tem adotado na administração publica e sujeita-lo a 
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decisão na reunião de Câmara. 

  

PROPOSTA Nº 8 - PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES - REQUERENTE: CARLA AUGUSTA GOSNÇALVES R IBAS 

  

Nos termos do n.º 4, do art.º 166º, e dos n.º 2 e 3 do art.º 172º do Regulamento 

Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais do Concelho de Caminha, será permitido o pagamento fracionado do 

montante da fatura, independentemente da situação económica do consumidor, 

quando tal montante for superior à unidade de conta, bem como, nos casos de fuga o 

excesso de consumo de água, medido pela diferença entre o volume de água 

consumida e a média de consumos dos últimos 12 meses, será pago com base na 

tarifa do 3º escalão e o excesso de consumo relativo ao saneamento e resíduos 

sólidos, fica isento de pagamento das respetivas tarifas.  

Assim, face à informação dos serviços e considerando o valor da dívida de 220,01€ 

mais juros de mora, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar que o 

requerente Carla Augusta Gonçalves Ribas beneficie do pagamento do valor em 

dívida, relativa ao mês de dezembro de 2014, em 3 prestações mensais, referente ao 

consumo de água na instalação número 10610. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 
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dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: As propostas apresentadas, na sua maioria, extravasam os 

pedidos dos requerentes. Se requerem pedidos em prestações não podem conceder 

isenções quando as mesmas não foram requeridas. 

Se invocam que ocorreram fugas de água, há que comprovar para evitar o uso abusivo 

deste mecanismo. 

Os pedidos foram apresentados há muitos meses e só agora são colocados à 

apreciação da Câmara Municipal? Estranhamos e desconfiamos deste facto. 

Entendemos que estamos perante a aplicação abusiva de normas do Regulamento 

Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais, porque os pedidos dos requerentes são todos anteriores à data de 

entrada em vigor das alterações ao regulamento municipal. 

Como sabem o regulamento não tem efeitos retroativos, pelo que aos pedidos 

apresentados teriam que ser aplicadas as normas vigentes à data do pedido. 

Trata-se de uma violação do princípio da legalidade. 

Não podemos aprovar propostas que encerrem este pressuposto grave. 

Por tudo isto e porque, mais uma vez, estamos perante uma má gestão de dinheiros 

públicos, votamos contra as propostas números seis a dezoito. 



28 

 
Câmara Municipal de Caminha 

Ata 41/15 de 2015/06/17 

 

 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  apresentou a seguinte declaração de voto: O 

que levou o executivo a trazer estas propostas a reunião de Câmara foi precisamente o 

facto de que o critério de aplicação do regulamento pode ser entendido como a data de 

entrada do pedido ou data da decisão, como a decisão é posterior à publicação de 

alteração ao regulamento municipal, entendeu o município que deveria aplicar esse 

critério como frequentemente se tem adotado na administração publica e sujeita-lo a 

decisão na reunião de Câmara. 

  

PROPOSTA Nº 9 - PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES - REQUERENTE: BENTO FERNANDES SOBREIRO 

  

Nos termos do n.º 4, do art.º 166º, e dos n.º 2 e 3 do art.º 172º do Regulamento 

Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais do Concelho de Caminha, será permitido o pagamento fracionado do 

montante da fatura, independentemente da situação económica do consumidor, 

quando tal montante for superior à unidade de conta, bem como, nos casos de fuga o 

excesso de consumo de água, medido pela diferença entre o volume de água 

consumida e a média de consumos dos últimos 12 meses, será pago com base na 

tarifa do 3º escalão e o excesso de consumo relativo ao saneamento e resíduos 

sólidos, fica isento de pagamento das respetivas tarifas.  

Assim, face à informação dos serviços e considerando o valor da dívida de 655,14€ 
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mais juros de mora, propõe -se que a Câmara Municipal delibere aprovar que o 

requerente Bento Fernandes Sobreiro beneficie do pagamento do valor em dívida, 

relativa ao mês de janeiro de 2013, em 3 prestações mensais, referente ao consumo 

de água na instalação número 10332. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: As propostas apresentadas, na sua maioria, extravasam os 

pedidos dos requerentes. Se requerem pedidos em prestações não podem conceder 

isenções quando as mesmas não foram requeridas. 

Se invocam que ocorreram fugas de água, há que comprovar para evitar o uso abusivo 

deste mecanismo. 

Os pedidos foram apresentados há muitos meses e só agora são colocados à 

apreciação da Câmara Municipal? Estranhamos e desconfiamos deste facto. 

Entendemos que estamos perante a aplicação abusiva de normas do Regulamento 

Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais, porque os pedidos dos requerentes são todos anteriores à data de 

entrada em vigor das alterações ao regulamento municipal. 



30 

 
Câmara Municipal de Caminha 

Ata 41/15 de 2015/06/17 

 

 

Como sabem o regulamento não tem efeitos retroativos, pelo que aos pedidos 

apresentados teriam que ser aplicadas as normas vigentes à data do pedido. 

Trata-se de uma violação do princípio da legalidade. 

Não podemos aprovar propostas que encerrem este pressuposto grave. 

Por tudo isto e porque, mais uma vez, estamos perante uma má gestão de dinheiros 

públicos, votamos contra as propostas números seis a dezoito. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  apresentou a seguinte declaração de voto: O 

que levou o executivo a trazer estas propostas a reunião de Câmara foi precisamente o 

facto de que o critério de aplicação do regulamento pode ser entendido como a data de 

entrada do pedido ou data da decisão, como a decisão é posterior à publicação de 

alteração ao regulamento municipal, entendeu o município que deveria aplicar esse 

critério como frequentemente se tem adotado na administração publica e sujeita-lo a 

decisão na reunião de Câmara. 

  

PROPOSTA Nº 10 - PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES - REQUERENTE: DANIEL MENDES PEREIRA 

  

Nos termos do n.º 4, do art.º 166º, e dos n.º 2 e 3 do art.º 172º do Regulamento 

Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais do Concelho de Caminha, será permitido o pagamento fracionado do 
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montante da fatura, independentemente da situação económica do consumidor, 

quando tal montante for superior à unidade de conta, bem como, nos casos de fuga o 

excesso de consumo de água, medido pela diferença entre o volume de água 

consumida e a média de consumos dos últimos 12 meses, será pago com base na 

tarifa do 3º escalão e o excesso de consumo relativo ao saneamento e resíduos 

sólidos, fica isento de pagamento das respetivas tarifas.  

Assim, face à informação dos serviços e considerando o valor da dívida de 83,62€ mais 

juros de mora, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar que o requerente 

Daniel Mendes Pereira beneficie do pagamento do valor em dívida, relativa aos meses 

de agosto e setembro de 2014, referente ao consumo de água na instalação número 

19482, em 1 única prestação, não havendo lugar a mais do que uma prestação, uma 

vez que o valor é inferior à unidade de conta. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: As propostas apresentadas, na sua maioria, extravasam os 

pedidos dos requerentes. Se requerem pedidos em prestações não podem conceder 

isenções quando as mesmas não foram requeridas. 
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Se invocam que ocorreram fugas de água, há que comprovar para evitar o uso abusivo 

deste mecanismo. 

Os pedidos foram apresentados há muitos meses e só agora são colocados à 

apreciação da Câmara Municipal? Estranhamos e desconfiamos deste facto. 

Entendemos que estamos perante a aplicação abusiva de normas do Regulamento 

Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais, porque os pedidos dos requerentes são todos anteriores à data de 

entrada em vigor das alterações ao regulamento municipal. 

Como sabem o regulamento não tem efeitos retroativos, pelo que aos pedidos 

apresentados teriam que ser aplicadas as normas vigentes à data do pedido. 

Trata-se de uma violação do princípio da legalidade. 

Não podemos aprovar propostas que encerrem este pressuposto grave. 

Por tudo isto e porque, mais uma vez, estamos perante uma má gestão de dinheiros 

públicos, votamos contra as propostas números seis a dezoito. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  apresentou a seguinte declaração de voto: O 

que levou o executivo a trazer estas propostas a reunião de Câmara foi precisamente o 

facto de que o critério de aplicação do regulamento pode ser entendido como a data de 

entrada do pedido ou data da decisão, como a decisão é posterior à publicação de 

alteração ao regulamento municipal, entendeu o município que deveria aplicar esse 

critério como frequentemente se tem adotado na administração publica e sujeita-lo a 
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decisão na reunião de Câmara. 

  

PROPOSTA Nº 11 - PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES - REQUERENTE: MANUEL CORREIA FERNANDES 

  

Nos termos do n.º 4, do art.º 166º, e dos n.º 2 e 3 do art.º 172º do Regulamento 

Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais do Concelho de Caminha, será permitido o pagamento fracionado do 

montante da fatura, independentemente da situação económica do consumidor, 

quando tal montante for superior à unidade de conta, bem como, nos casos de fuga o 

excesso de consumo de água, medido pela diferença entre o volume de água 

consumida e a média de consumos dos últimos 12 meses, será pago com base na 

tarifa do 3º escalão e o excesso de consumo relativo ao saneamento e resíduos 

sólidos, fica isento de pagamento das respetivas tarifas.  

Assim, face à informação dos serviços e considerando o valor da dívida de 68,38€ mais 

juros de mora, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar que o requerente 

Manuel Correia Fernandes beneficie do pagamento do valor em dívida, relativa ao mês 

de setembro de 2014, referente ao consumo de água na instalação número 15691, em 

1 única prestação, não havendo lugar a mais do que uma prestação, uma vez que o 

valor é inferior à unidade de conta. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 
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Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: As propostas apresentadas, na sua maioria, extravasam os 

pedidos dos requerentes. Se requerem pedidos em prestações não podem conceder 

isenções quando as mesmas não foram requeridas. 

Se invocam que ocorreram fugas de água, há que comprovar para evitar o uso abusivo 

deste mecanismo. 

Os pedidos foram apresentados há muitos meses e só agora são colocados à 

apreciação da Câmara Municipal? Estranhamos e desconfiamos deste facto. 

Entendemos que estamos perante a aplicação abusiva de normas do Regulamento 

Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais, porque os pedidos dos requerentes são todos anteriores à data de 

entrada em vigor das alterações ao regulamento municipal. 

Como sabem o regulamento não tem efeitos retroativos, pelo que aos pedidos 

apresentados teriam que ser aplicadas as normas vigentes à data do pedido. 

Trata-se de uma violação do princípio da legalidade. 

Não podemos aprovar propostas que encerrem este pressuposto grave. 

Por tudo isto e porque, mais uma vez, estamos perante uma má gestão de dinheiros 



35 

 
Câmara Municipal de Caminha 

Ata 41/15 de 2015/06/17 

 

 

públicos, votamos contra as propostas números seis a dezoito. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  apresentou a seguinte declaração de voto: O 

que levou o executivo a trazer estas propostas a reunião de Câmara foi precisamente o 

facto de que o critério de aplicação do regulamento pode ser entendido como a data de 

entrada do pedido ou data da decisão, como a decisão é posterior à publicação de 

alteração ao regulamento municipal, entendeu o município que deveria aplicar esse 

critério como frequentemente se tem adotado na administração publica e sujeita-lo a 

decisão na reunião de Câmara. 

  

PROPOSTA Nº 12 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E SANEAMENTO - 

REQUERENTE: JOÃO JOSÉ MARTINS PIRES 

  

Nos termos do n.º 2 e 3 do art.º 172º do Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos 

e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais do Concelho 

de Caminha, nos casos de fuga o excesso de consumo de água, medido pela diferença 

entre o volume de água consumida e a média de consumos dos últimos 12 meses, 

será pago com base na tarifa do 3º escalão e o excesso de consumo relativo ao 

saneamento e resíduos sólidos, fica isento de pagamento das respetivas tarifas.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

devolver ao requerente João José Martins Pires o valor de 201,54€, relativo ao excesso 

de consumo de água e saneamento na instalação número 9654. 
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A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: As propostas apresentadas, na sua maioria, extravasam os 

pedidos dos requerentes. Se requerem pedidos em prestações não podem conceder 

isenções quando as mesmas não foram requeridas. 

Se invocam que ocorreram fugas de água, há que comprovar para evitar o uso abusivo 

deste mecanismo. 

Os pedidos foram apresentados há muitos meses e só agora são colocados à 

apreciação da Câmara Municipal? Estranhamos e desconfiamos deste facto. 

Entendemos que estamos perante a aplicação abusiva de normas do Regulamento 

Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais, porque os pedidos dos requerentes são todos anteriores à data de 

entrada em vigor das alterações ao regulamento municipal. 

Como sabem o regulamento não tem efeitos retroativos, pelo que aos pedidos 

apresentados teriam que ser aplicadas as normas vigentes à data do pedido. 

Trata-se de uma violação do princípio da legalidade. 
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Não podemos aprovar propostas que encerrem este pressuposto grave. 

Por tudo isto e porque, mais uma vez, estamos perante uma má gestão de dinheiros 

públicos, votamos contra as propostas números seis a dezoito. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  apresentou a seguinte declaração de voto: O 

que levou o executivo a trazer estas propostas a reunião de Câmara foi precisamente o 

facto de que o critério de aplicação do regulamento pode ser entendido como a data de 

entrada do pedido ou data da decisão, como a decisão é posterior à publicação de 

alteração ao regulamento municipal, entendeu o município que deveria aplicar esse 

critério como frequentemente se tem adotado na administração publica e sujeita-lo a 

decisão na reunião de Câmara. 

  

PROPOSTA Nº 13 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E SANEAMENTO - 

REQUERENTE: SEJARTE - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S .A. 

  

Nos termos do n.º 2 e 3 do art.º 172º do Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos 

e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais do Concelho 

de Caminha, nos casos de fuga o excesso de consumo de água, medido pela diferença 

entre o volume de água consumida e a média de consumos dos últimos 12 meses, 

será pago com base na tarifa do 3º escalão e o excesso de consumo relativo ao 

saneamento e resíduos sólidos, fica isento de pagamento das respetivas tarifas.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 
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devolver ao requerente Sejarte – Empreendimentos Turísticos, S.A. o valor de 

1.761,72€, relativo ao excesso de consumo de água e saneamento na instalação 

número 11558. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: As propostas apresentadas, na sua maioria, extravasam os 

pedidos dos requerentes. Se requerem pedidos em prestações não podem conceder 

isenções quando as mesmas não foram requeridas. 

Se invocam que ocorreram fugas de água, há que comprovar para evitar o uso abusivo 

deste mecanismo. 

Os pedidos foram apresentados há muitos meses e só agora são colocados à 

apreciação da Câmara Municipal? Estranhamos e desconfiamos deste facto. 

Entendemos que estamos perante a aplicação abusiva de normas do Regulamento 

Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais, porque os pedidos dos requerentes são todos anteriores à data de 

entrada em vigor das alterações ao regulamento municipal. 

Como sabem o regulamento não tem efeitos retroativos, pelo que aos pedidos 
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apresentados teriam que ser aplicadas as normas vigentes à data do pedido. 

Trata-se de uma violação do princípio da legalidade. 

Não podemos aprovar propostas que encerrem este pressuposto grave. 

Por tudo isto e porque, mais uma vez, estamos perante uma má gestão de dinheiros 

públicos, votamos contra as propostas números seis a dezoito. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  apresentou a seguinte declaração de voto: O 

que levou o executivo a trazer estas propostas a reunião de Câmara foi precisamente o 

facto de que o critério de aplicação do regulamento pode ser entendido como a data de 

entrada do pedido ou data da decisão, como a decisão é posterior à publicação de 

alteração ao regulamento municipal, entendeu o município que deveria aplicar esse 

critério como frequentemente se tem adotado na administração publica e sujeita-lo a 

decisão na reunião de Câmara. 

  

PROPOSTA Nº 14 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E SANEAMENTO - 

REQUERENTE: MARIA CLARA PINTO PINHEIRO ALVES CORREI A 

  

Nos termos do n.º 2 e 3 do art.º 172º do Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos 

e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais do Concelho 

de Caminha, nos casos de fuga o excesso de consumo de água, medido pela diferença 

entre o volume de água consumida e a média de consumos dos últimos 12 meses, 
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será pago com base na tarifa do 3º escalão e o excesso de consumo relativo ao 

saneamento e resíduos sólidos, fica isento de pagamento das respetivas tarifas.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

devolver ao requerente Maria Clara Pinto Pinheiro Alves Correia o valor de 438,45€, 

relativo ao excesso de consumo de água e saneamento na instalação número 17834. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: As propostas apresentadas, na sua maioria, extravasam os 

pedidos dos requerentes. Se requerem pedidos em prestações não podem conceder 

isenções quando as mesmas não foram requeridas. 

Se invocam que ocorreram fugas de água, há que comprovar para evitar o uso abusivo 

deste mecanismo. 

Os pedidos foram apresentados há muitos meses e só agora são colocados à 

apreciação da Câmara Municipal? Estranhamos e desconfiamos deste facto. 

Entendemos que estamos perante a aplicação abusiva de normas do Regulamento 

Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais, porque os pedidos dos requerentes são todos anteriores à data de 
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entrada em vigor das alterações ao regulamento municipal. 

Como sabem o regulamento não tem efeitos retroativos, pelo que aos pedidos 

apresentados teriam que ser aplicadas as normas vigentes à data do pedido. 

Trata-se de uma violação do princípio da legalidade. 

Não podemos aprovar propostas que encerrem este pressuposto grave. 

Por tudo isto e porque, mais uma vez, estamos perante uma má gestão de dinheiros 

públicos, votamos contra as propostas números seis a dezoito. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  apresentou a seguinte declaração de voto: O 

que levou o executivo a trazer estas propostas a reunião de Câmara foi precisamente o 

facto de que o critério de aplicação do regulamento pode ser entendido como a data de 

entrada do pedido ou data da decisão, como a decisão é posterior à publicação de 

alteração ao regulamento municipal, entendeu o município que deveria aplicar esse 

critério como frequentemente se tem adotado na administração publica e sujeita-lo a 

decisão na reunião de Câmara. 

  

PROPOSTA Nº 15 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA - REQUERENTE: JOÃO 

DE DEUS MARTINS 

  

Nos termos do n.º 2 e 3 do art.º 172º do Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos 

e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais do Concelho 
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de Caminha, nos casos de fuga o excesso de consumo de água, medido pela diferença 

entre o volume de água consumida e a média de consumos dos últimos 12 meses, 

será pago com base na tarifa do 3º escalão e o excesso de consumo relativo ao 

saneamento e resíduos sólidos, fica isento de pagamento das respetivas tarifas.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

devolver ao requerente João de Deus Martins o valor de 33,58€, relativo ao excesso de 

consumo de água na instalação número 20668. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: As propostas apresentadas, na sua maioria, extravasam os 

pedidos dos requerentes. Se requerem pedidos em prestações não podem conceder 

isenções quando as mesmas não foram requeridas. 

Se invocam que ocorreram fugas de água, há que comprovar para evitar o uso abusivo 

deste mecanismo. 

Os pedidos foram apresentados há muitos meses e só agora são colocados à 

apreciação da Câmara Municipal? Estranhamos e desconfiamos deste facto. 

Entendemos que estamos perante a aplicação abusiva de normas do Regulamento 
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Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais, porque os pedidos dos requerentes são todos anteriores à data de 

entrada em vigor das alterações ao regulamento municipal. 

Como sabem o regulamento não tem efeitos retroativos, pelo que aos pedidos 

apresentados teriam que ser aplicadas as normas vigentes à data do pedido. 

Trata-se de uma violação do princípio da legalidade. 

Não podemos aprovar propostas que encerrem este pressuposto grave. 

Por tudo isto e porque, mais uma vez, estamos perante uma má gestão de dinheiros 

públicos, votamos contra as propostas números seis a dezoito. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  apresentou a seguinte declaração de voto: O 

que levou o executivo a trazer estas propostas a reunião de Câmara foi precisamente o 

facto de que o critério de aplicação do regulamento pode ser entendido como a data de 

entrada do pedido ou data da decisão, como a decisão é posterior à publicação de 

alteração ao regulamento municipal, entendeu o município que deveria aplicar esse 

critério como frequentemente se tem adotado na administração publica e sujeita-lo a 

decisão na reunião de Câmara. 

  

PROPOSTA Nº 16 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA - REQUERENTE: 

JOAQUIM MANUEL VELOSO POÇAS MARTINS 
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Nos termos do n.º 2 e 3 do art.º 172º do Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos 

e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais do Concelho 

de Caminha, nos casos de fuga o excesso de consumo de água, medido pela diferença 

entre o volume de água consumida e a média de consumos dos últimos 12 meses, 

será pago com base na tarifa do 3º escalão e o excesso de consumo relativo ao 

saneamento e resíduos sólidos, fica isento de pagamento das respetivas tarifas.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

devolver ao requerente Joaquim Manuel Veloso Poças Martins o valor de 226,95€, 

relativo ao excesso de consumo de água na instalação número 16527. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: As propostas apresentadas, na sua maioria, extravasam os 

pedidos dos requerentes. Se requerem pedidos em prestações não podem conceder 

isenções quando as mesmas não foram requeridas. 

Se invocam que ocorreram fugas de água, há que comprovar para evitar o uso abusivo 

deste mecanismo. 

Os pedidos foram apresentados há muitos meses e só agora são colocados à 
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apreciação da Câmara Municipal? Estranhamos e desconfiamos deste facto. 

Entendemos que estamos perante a aplicação abusiva de normas do Regulamento 

Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais, porque os pedidos dos requerentes são todos anteriores à data de 

entrada em vigor das alterações ao regulamento municipal. 

Como sabem o regulamento não tem efeitos retroativos, pelo que aos pedidos 

apresentados teriam que ser aplicadas as normas vigentes à data do pedido. 

Trata-se de uma violação do princípio da legalidade. 

Não podemos aprovar propostas que encerrem este pressuposto grave. 

Por tudo isto e porque, mais uma vez, estamos perante uma má gestão de dinheiros 

públicos, votamos contra as propostas números seis a dezoito. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  apresentou a seguinte declaração de voto: O 

que levou o executivo a trazer estas propostas a reunião de Câmara foi precisamente o 

facto de que o critério de aplicação do regulamento pode ser entendido como a data de 

entrada do pedido ou data da decisão, como a decisão é posterior à publicação de 

alteração ao regulamento municipal, entendeu o município que deveria aplicar esse 

critério como frequentemente se tem adotado na administração publica e sujeita-lo a 

decisão na reunião de Câmara. 
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PROPOSTA Nº 17 - PAGAMENTO DE EXCESSO DE CONSUMO DE ÁGUA NO 3º 

ESCALÃO - REQUERENTE: EMÍLIA PAULA DE BOURBON SAMPA IO COELHO 

LIMA 

  

Nos termos do n.º 2 e 3 do art.º 172º do Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos 

e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais do Concelho 

de Caminha, nos casos de fuga o excesso de consumo de água, medido pela diferença 

entre o volume de água consumida e a média de consumos dos últimos 12 meses, 

será pago com base na tarifa do 3º escalão e o excesso de consumo relativo ao 

saneamento e resíduos sólidos, fica isento de pagamento das respetivas tarifas.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

aprovar a cobrança do excesso do consumo de água das faturas de setembro e 

outubro de 2014 no 3º escalão, ao requerente Emília Paula de Bourbon Sampaio 

Coelho Lima com a instalação número 16101, sendo o valor total a pagar de 1.335,74€ 

mais juros de mora. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 
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declaração de voto: As propostas apresentadas, na sua maioria, extravasam os 

pedidos dos requerentes. Se requerem pedidos em prestações não podem conceder 

isenções quando as mesmas não foram requeridas. 

Se invocam que ocorreram fugas de água, há que comprovar para evitar o uso abusivo 

deste mecanismo. 

Os pedidos foram apresentados há muitos meses e só agora são colocados à 

apreciação da Câmara Municipal? Estranhamos e desconfiamos deste facto. 

Entendemos que estamos perante a aplicação abusiva de normas do Regulamento 

Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais, porque os pedidos dos requerentes são todos anteriores à data de 

entrada em vigor das alterações ao regulamento municipal. 

Como sabem o regulamento não tem efeitos retroativos, pelo que aos pedidos 

apresentados teriam que ser aplicadas as normas vigentes à data do pedido. 

Trata-se de uma violação do princípio da legalidade. 

Não podemos aprovar propostas que encerrem este pressuposto grave. 

Por tudo isto e porque, mais uma vez, estamos perante uma má gestão de dinheiros 

públicos, votamos contra as propostas números seis a dezoito. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  apresentou a seguinte declaração de voto: O 

que levou o executivo a trazer estas propostas a reunião de Câmara foi precisamente o 

facto de que o critério de aplicação do regulamento pode ser entendido como a data de 
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entrada do pedido ou data da decisão, como a decisão é posterior à publicação de 

alteração ao regulamento municipal, entendeu o município que deveria aplicar esse 

critério como frequentemente se tem adotado na administração publica e sujeita-lo a 

decisão na reunião de Câmara. 

  

PROPOSTA Nº 18 - PAGAMENTO DE EXCESSO DE CONSUMO DE  ÁGUA E 

SANEAMENTO NO 3º ESCALÃO - REQUERENTE: CAD - SERVIÇ OS MÉDICOS, 

LDA 

  

Nos termos do n.º 2 e 3 do art.º 172º do Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos 

e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais do Concelho 

de Caminha, nos casos de fuga o excesso de consumo de água, medido pela diferença 

entre o volume de água consumida e a média de consumos dos últimos 12 meses, 

será pago com base na tarifa do 3º escalão e o excesso de consumo relativo ao 

saneamento e resíduos sólidos, fica isento de pagamento das respetivas tarifas.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

aprovar a cobrança do excesso do consumo de água das faturas de agosto e setembro 

de 2014 no 3º escalão, ao requerente CAD – Serviços Médicos, Lda. com a instalação 

número 14736, sendo o valor total a pagar de 443,10€ mais juros de mora. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 
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dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: As propostas apresentadas, na sua maioria, extravasam os 

pedidos dos requerentes. Se requerem pedidos em prestações não podem conceder 

isenções quando as mesmas não foram requeridas. 

Se invocam que ocorreram fugas de água, há que comprovar para evitar o uso abusivo 

deste mecanismo. 

Os pedidos foram apresentados há muitos meses e só agora são colocados à 

apreciação da Câmara Municipal? Estranhamos e desconfiamos deste facto. 

Entendemos que estamos perante a aplicação abusiva de normas do Regulamento 

Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais, porque os pedidos dos requerentes são todos anteriores à data de 

entrada em vigor das alterações ao regulamento municipal. 

Como sabem o regulamento não tem efeitos retroativos, pelo que aos pedidos 

apresentados teriam que ser aplicadas as normas vigentes à data do pedido. 

Trata-se de uma violação do princípio da legalidade. 

Não podemos aprovar propostas que encerrem este pressuposto grave. 

Por tudo isto e porque, mais uma vez, estamos perante uma má gestão de dinheiros 

públicos, votamos contra as propostas números seis a dezoito. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido  apresentou a seguinte declaração de voto: O 

que levou o executivo a trazer estas propostas a reunião de Câmara foi precisamente o 

facto de que o critério de aplicação do regulamento pode ser entendido como a data de 

entrada do pedido ou data da decisão, como a decisão é posterior à publicação de 

alteração ao regulamento municipal, entendeu o município que deveria aplicar esse 

critério como frequentemente se tem adotado na administração publica e sujeita-lo a 

decisão na reunião de Câmara. 

  

PROPOSTA Nº 19 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE LIGAÇÃO DE RAM AL DE 

SANEAMENTO - REQUERENTE: PARÓQUIA DE SANTA EULÁLIA DE VENADE 

  

Nos termos da alínea d) do n.º 8 do art.º 161º do Regulamento Municipal dos Sistemas 

Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais do 

Concelho de Caminha, a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente das 

taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante prévia deliberação da 

Câmara Municipal, as seguintes entidades ou consumidores: d) Instituições religiosas. 

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

aprovar a isenção de pagamento da ligação do ramal de saneamento na Casa do Adro, 

à Paróquia de Santa Eulália de Venade. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 
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Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

  

PROPOSTA Nº 20 - ALARGAMENTO DO HORÁRIO DOS BARES D O CONCELHO 

DE CAMINHA - RATIFICAÇÃO 

  

Tendo em consideração que o período de debate público e reflecção sobre o futuro 

regulamento de horários terminou sem que haja conclusões; 

Atendendo ao comportamento dos bares do concelho que, salvo raras exceções, vem 

cumprindo as regras em vigor; 

Sabendo que, próximos da entrada em vigor do horário de verão, estão apenas em 

causa dois fins-de-semana; 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do Exmo. 

Senhor Presidente da Câmara do dia 4 de junho de 2015, sobre a matéria em epígrafe. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 0 votos contra e 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo. 

 

O Senhor Presidente  solicitou a inclusão de mais uma proposta na ordem de 
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trabalhos. Aceite que foi, passou a constar como proposta número vinte e um. 

  

PROPOSTA Nº 21 - XXI PROCEDIMENTO DE SORTEIO DOS ESPAÇOS DE VENDA 

VAGOS NA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA 

  

Em conformidade com a informação dos serviços, propõe -se que a Câmara Municipal 

delibere incluir no XXI Procedimento de sorteio dos espaços de venda vagos na feira 

semanal de Caminha, os espaços de venda números 39 e 103. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 0 votos contra e 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo. 

  

PROPOSTA Nº 22 - APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA  

  

Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta minuta de 

ata, propõe-se  a sua aprovação. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano 
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Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

  

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 

quando eram dezasseis horas e quarenta minutos, da qual, para constar e por estar 

conforme, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 

mim, Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da Secção de 

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 

 

Paços do Município de Caminha, 2015/06/17. 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 
 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 
 

___________________________________________ 
Tomás Henrique Fernandes Antunes 


