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ATA NÚMERO 43/15 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 22 DE 

JULHO DE 2015. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano dois mil e quinze, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de LUIS MIGUEL 

DA SILVA MENDONÇA ALVES e com a presença dos Senhores Vereadores 

GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, RUI ANTÓNIO OLIV EIRA 

FERNANDES, RUI PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA, FL AMIANO 

GONÇALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA E VAND A MARIA DA 

CUNHA PÊGO. 

 

Não esteve presente a Senhora Vereadora Ana Sofia Garcia Barros São João , 

cuja falta foi justificada e que se fez substituir por Rui António Oliveira Fernandes . 

 

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 municipais, 

público presente e jornalistas, de seguida deu a palavra aos Senhores Vereadores. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  apresentou felicitações ao Caminhense pelos 

seus vinte e três anos. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido  informou que nos últimos dias apareceu 

grandes quantidades de sargaço na praia de Vila Praia de Âncora, tendo de imediato 

encetado diligências junto do ICNF no sentido de ser removido da praia o mais breve 

possível. Explicou que a grande dificuldade foi encontrar um local apropriado para a 

colocação do sargaço, tendo-se chegado a um acordo com o ICNF de modo a que 

pudesse ser depositado na mata da gelfa. Agradeceu às entidades envolvidas pela 

rapidez e espirito de cooperação na resolução deste problema. 

 

O Senhor Presidente  informou ter intenção de realizar uma reunião de Câmara no 

dia cinco de Agosto, nesse sentido perguntou aos Senhores Vereadores se, da parte 

deles, havia algum inconveniente na data referida. Os Senhores Vereadores 

disseram não ter inconveniente e concordaram com a data. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 15/06/17 

 

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 dezassete de junho de dois mil 

e quinze. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana 

Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 1 abstenção do Senhor Vereador Rui 

Fernandes. 
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PROPOSTA N.º 2 – COMPARTICIPAÇÃO NOS TRANSPORTES ES COLARES 

AOS ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO – ESCOLA BÁSICA E S ECUNDÁRIA 

SIDÓNIO PAIS; ANCORENSIS – COOPERATIVA DE ENSINO E 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FORA DO CONCELHO (POR FA LTA DE 

OFERTA FORMATIVA) 

 

Conforme determina a portaria 181/86, de 6 de Maio, os estudantes do ensino 

secundário abrangidos por transporte escolar comparticipam em 50% no custo do 

bilhete / assinatura. 

De modo a incentivar ao não abandono escolar e apoiar as famílias que tenham 

alunos a frequentar o ensino secundário na Escola Básica e Secundária Sidónio 

Pais, Ancorensis Cooperativa de Ensino e estabelecimentos de ensino fora do 

concelho, por força da falta de oferta formativa; 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere assumir os encargos correspondentes 

às comparticipações nos transportes escolares na “componente aluno”, no valor 

40 760.00€, ano letivo 2015/2016. 

 

O Senhor Vereador Flamiano  Martins  solicitou mais informações sobre a proposta. 

 

O Senhor Presidente  explicou tratar-se de uma estratégia de fixar a população e 

tornar o território mais atrativo, sendo esta, uma estratégia com alguma 

complexidade que tem a ver também com outras áreas. Neste caso trata-se de 

avançar com uma proposta que visa generalizar o apoio às famílias que tenham 

alunos a frequentar o ensino secundário, nas escolas do concelho, ou não, 

explicando ser esta uma opção política que na devida altura terá o seu suporte 

financeiro e o encargo completamente definido. Explicou que a deliberação prende-

se com a necessidade de apresentar uma proposta que vai assumir que os alunos 

que frequentam o ensino secundário do concelho vão ter transporte gratuito até ao 
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12º ano. Referiu que o esforço financeiro desta medida é grande e que vai equivaler 

a quarenta mil euros, de modo a acompanhar as políticas de desagravo da carga 

fiscal das famílias. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que esta opção política vem a reunião 

de câmara só para exibição da medida, uma vez que este valor já está em 

orçamento. Referiu que a medida é boa mas não entende o porquê de ser sujeita a 

deliberação, sendo esta uma deliberação inútil. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Fernandes e Rui Teixeira, 0 votos 

contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e 

Vanda Pêgo. 

 

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 CERQUEI RA” 

 

Conforme relatório final do júri do concurso para Concessão de Espaço Público 

Destinado a Atividades Recreativas em Vila Praia de Âncora datado de 13/7/2015, 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o relatório e adjudicar o 

referido espaço a firma “Armado Alves da Costa Cerqueira”. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Fernandes, Rui Teixeira, Liliana Silva e 

Vanda Pêgo, 1 votos contra do Senhor Vereador Flamiano Martins e 0 abstenções. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  apresentou a seguinte declaração de voto: 

Voto contra esta proposta porque desde início foi uma total “trapalhada” este 
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concurso. Está este órgão a aprovar uma concessão de um espaço que já deveria 

estar aprovado há muito tempo. Não sei qual vai ser a utilidade para a empresa 

indicada utilizar aquele espaço para lazer e depois parece-me que neste relatório 

está muito mal explicado todo este imbróglio. 

 

PROPOSTA N.º 4 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CASA DO P OVO DE 

LANHELAS 

 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza 

social, cultural, recreativa, ou outra de interesse para o Município, de acordo 

preceituado na alínea u), do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro e 

conforme solicitado pela Casa do Povo de Lanhelas; 

Propõe-se  que seja atribuído à Casa do Povo de Lanhelas um subsídio no valor de 

550€ para apoio às IPSS`s para participação na Feira Medieval, conforme 

informação dos serviços.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  chamou a atenção para uma desconformidade 

de datas entre a informação dos serviços em que referem que não há dotação 

orçamental e o despacho do Senhor Presidente a solicitar o reforço da dotação.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que quando proferiu despacho de reforço da 

rubrica é porque leu a informação a dizer que não havia dotação, portanto se as 

datas não correspondem foi provavelmente por lapso de escrita. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  perguntou qual o fim se destina exatamente o 

subsídio, uma vez que no pedido e na informação dos serviços não está 

especificado. 
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O Senhor Presidente  respondeu que a contextualização formal é a que consta da 

informação dos serviços e explicou que este subsídio será para apoio no empenho 

que a Casa do Povo de Lanhelas tem tido na organização da feira medieval em 

acréscimo às outras IPSS’s onde há um fornecimento de refeições para todos os 

que trabalham na feira medieval e portanto tendo em conta esse esforço. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Fernandes 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: Concordamos com a atribuição do subsídio, como subsídio, não 

como prestação de serviços, no entanto não nos é apresentada a correta 

documentação para análise dos fundos disponíveis. 

 

PROPOSTA N.º 5 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À GARCEA – GONDARENCE 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL ESTUDANTIL AGRÍCOLA 

 

Considerando o manifesto interesse público desta associação para o 

desenvolvimento cultural e recreativo do concelho de Caminha; 

Considerando que esta associação pretende perpetuar e divulgar a cultura do seu 

povo, transmitindo e partilhando a sua vivacidade através das suas danças, cantares 

e trajes tradicionais; 

Considerando que esta associação desenvolve muitas atividades ao longo do ano 

que procuram envolver a sua população em todas as faixas etárias; 

Assim, no âmbito do preceituado na alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, é da competência da Câmara Municipal apoiar 
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atividades de natureza cultural, educativa e recreativa de interesse para o Município, 

assim; 

Propõe-se que a Câmara Municipal atribua à GARCEA – Gondarense Associação 

Recreativa Cultural Estudantil Agrícola, um subsídio no valor de 580€, para apoio ao 

transporte dos seus elementos de forma a participarem nas atividades em que estão 

envolvidos. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Fernandes 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: Reiteramos a nossa posição de que não temos documentos 

necessários para o correto cumprimento da lei dos compromissos. 

 

PROPOSTA N.º 6 – PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DA DÍVIDA DO LUGAR N.º 

116 DA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA – JOSÉ SAAVEDRA PRU DÊNCIO 

 

O Senhor José Saavedra Prudêncio, titular do lugar da feira número 116, solicita o 

pagamento da dívida relativa à ocupação daquele espaço em prestações. 

Assim, e tendo em conta o estabelecido com o n.º 1, do art.º 14º, do Regulamento e 

Tabela de Taxas do Município de Caminha; 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o pagamento da dívida em 

prestações, de acordo com o plano de pagamento constante na informação dos 

serviços. 

 

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

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

 

PROPOSTA N.º 7 – PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DA DÍVIDA DO LUGAR N.º 

118 DA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA – JOSÉ ROMÃO SAAVED RA 

PRUDÊNCIO 

 

Vem o Senhor José Romão Saavedra, titular do lugar da feira número 118, solicitar o 

pagamento da dívida relativa à ocupação daquele espaço em prestações. 

Assim, e tendo em conta o estabelecido com o n.º 1, do art.º 14º, do Regulamento e 

Tabela de Taxas do Município de Caminha. 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o pagamento da dívida em 

prestações, de acordo com o plano de pagamento constante na informação dos 

serviços. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Fernandes, Rui Teixeira, Flamiano 

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

 

PROPOSTA N.º 8 – PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES REQUERENTE – LUÍS FILIPE SILVA MATIAS – INSTALAÇÃO 

N.º 13338 

 

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 

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

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

Assim, face à informação dos serviços e considerando o valor da dívida de 182,49€ 

mais juros de mora; 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar que o requerente Luís Filipe 

Silva Matias beneficie do pagamento do valor em dívida, em 2 prestações mensais, 

referente ao consumo de água na instalação número 1338, conforme informação 

dos serviços.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Fernandes, Rui Teixeira, Flamiano 

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

 

PROPOSTA N.º 9 – ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO – ACESSO AO 

JARDIM DE INFÂNCIA E RUA DO PARAÍSO – VILA PRAIA DE  ÂNCORA;  

 

Relativamente ao assunto em epígrafe e de modo a disciplinar o trânsito na rua 

Maria Ângela Morais Cabral, rua do Paraíso e arruamento de acesso ao Jardim de 

Infância, na freguesia de V. P. de Âncora, após consulta à Junta de Freguesia, 

propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a alteração à postura de 

trânsito, da seguinte forma: 

1. Sentido Proibido (sinal C1) – Na “rua de acesso ao Jardim de Infância”, 

junto ao entroncamento com a rua Dr. Leite de Vasconcelos, no sentido 

NW-SE; 

2. Paragem Obrigatória em Cruzamentos ou entroncamentos (sinal B2) – 

Na “rua de acesso ao Jardim de Infância”, junto ao entroncamento com 

a rua Dr. Leite de Vasconcelos, no sentido SE- NW; 
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3. Sentido Proibido (sinal C1) – Na rua do Paraíso, no sentido Nascente-

Poente, junto ao entroncamento com a “rua de acesso ao Jardim de 

Infância”; 

4. Trânsito de Sentido Único (sinal H3) – Na rua do Paraíso, no sentido 

Poente-Nascente, junto ao entroncamento com a rua Maria Ângela 

Morais Cabral; 

5. Sentido Obrigatório à Direita (sinal D1e) – Na rua do Paraíso, junto ao 

entroncamento com a “rua de acesso ao Jardim de Infância”; 

6. Sentido Obrigatório à Esquerda (sinal D1d) – Na rua do Paraíso, junto 

ao entroncamento com a rua da Barrosa; 

7. Proibido Exceder a Velocidade Máxima de 20km/h (sinal C13) – Na rua 

Maria Ângela Morais Cabral, junto aos entroncamentos com a rua do 

Paraíso e rua e rua Alexandre Herculano; 

8. Crianças (sinal A14) – Na rua Maria Ângela Morais Cabral, junto ao 

entroncamento com a rua Alexandre Herculano e rua do Paraíso, junto 

ao entroncamento com o arruamento de acesso ao Jardim de Infância, 

em ambos os sentidos de trânsito; 

 

Mais se propõe  que a presente alteração à postura de trânsito, seja submetida à 

apreciação da Assembleia Municipal para aprovação. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Fernandes, Rui Teixeira, Flamiano 

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

 

PROPOSTA N.º 10 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE  TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO EM CAMINHA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO  DA FEIRA 

MEDIEVAL – RATIFICAÇÃO; 
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Para efeitos da realização da Feira Medieval de Caminha serão necessários os 

seguintes condicionamentos de trânsito. 

- Transito proibido e estacionamento proibido, entre as 08h00 do dia 15 de julho  até 

às 20h00 do dia 29 de julho , nas seguintes artérias: 

• Rua 16 de Setembro; 

• Rua Condestável Nuno Álvares Pereira; 

• Largo Fetal Carneiro; 

• Rua Ricardo Joaquim de Sousa. 

- Trânsito proibido a partir das 20h00 do dia 20 de julho  até às 17h00 do dia 27 de 

julho , nas seguintes artérias: 

• Rua da Corredoura (desde a Praça Conselheiro Silva Torres até ao 

entroncamento com a Av. S. João de Deus); 

• Praça Conselheiro Silva Torres; 

• Rua de S. João (desde a travessa do Tribunal até à Rua Visconde 

Sousa Rego); 

• Rua 16 de Setembro; 

• Travessa do Repuxo;  

• Rua do Repuxo; 

• Rua 1.º de Dezembro; 

• Rua Visconde Sousa Rego; 

• Travessa João A. Dos Santos Gavinho; 

• Rua Lino Felgueira da Silva; 

• Rua Dr. Luciano Amorim e Silva; 

• Largo Calouste Gulbenkian 

• Travessa do Tribunal; 

• Travessa de S. João; 

• Largo e zona de estacionamento junto ao cruzamento da Rua Dr. 

Luciano Amorim e Silva com a Travessa do Tribunal; 
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• Largo da Matriz; 

• Travessa do Teatro.  

Será ainda necessário: 

- Alteração da entrada/saída de veículos do Parque de Estacionamento das 

Finanças atualmente pela Rua de S. João para a entrada/saída com a Av. 

Manuel Xavier; 

- Estacionamento condicionado na Rua Conselheiro Miguel Dantas (faixa que 

compreende o entroncamento com a Travessa S. João e o Entroncamento 

com a Travessa do Teatro).  

- Deslocalização da Praça de Táxis  situada na Praça Conselheiro Silva 

Torres para a Rua Lino J. Felgueiras (lado oposto ao quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Caminha), a partir das 09h00 do dia 21 de julho  até às 17h00 

do dia 27 de julho . 

- Deslocalização temporária do lugar de estacionamento para deficiente do 

Largo Fetal Carneiro, Matricula 01-IM-30  para a Praça Pontault Combault, 

em frente aos CTT, a partir das 21h00 do dia 14 de julho até às 20h00 do dia 

30 de julho. 

- Acautelar passagem pela Rua de São João de carro fúnebre, em caso de 

necessidade, para a igreja da Misericórdia. 

Ao nível logístico, para minimização dos efeitos da perturbação causada na 

população e para o evitar de situação que coloquem em perigo os visitantes, sugere-

se: 

- Colocação de 15 grades nos acessos às vias condicionadas; 

- Identificação, por parte do Setor da Cultura, dos moradores que necessitem 

de cartões de acesso autorizado às suas residências, a ser elaborados pelo 

SMPC; 

- Divulgação e distribuição dos avisos de condicionamento e afixação de 

plantas de rotas de acesso e evacuação alternativos, por parte do Setor da 

Cultura.  
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Assim, e tendo em conta o preceituado no n.º 3, do art.º 35 da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro, e a circunstância excecional, no caso, por motivo de urgência propõe-se  

que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho de deferimento do Sr. 

Presidente da Câmara datado de 14/7/2015.   

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Fernandes, Rui Teixeira, Flamiano 

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

 

PROPOSTA N.º 11 – ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO. 

 

A Comissão de Festas em honra de S. Marçal solicitou corte e condicionamento de 

trânsito em várias artérias de Caminha para realização daquelas festividades, assim 

proceder-se-á ao corte e condicionamento de trânsito como se indica: 

 Assim, e tendo em conta o preceituado no n.º 3, do art.º 35 da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro, e a circunstância excecional, no caso, por motivo de urgência propõe-se  

que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho de deferimento do Sr. 

Presidente da Câmara datado de 17//07/2015.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Fernandes, Rui Teixeira, Flamiano 

Rua Lino J. Felgueiras da Silva 

• Corte e desvio de trânsito das 14:00h do dia 16 de Julho até às 14:00h do dia 

20 de Julho; 

Rua Visconde de Sousa Rego; Rua Benemérito Joaquim Rosas; Praça Conselheiro 

Silva Torres; Rua de São João; Largo Dr. Bento Coelho; Rua Conselheiro Miguel 

Dantas; Rua Ricardo Joaquim de Sousa; Praça Conselheiro Silva Torres;  

•   Corte, desvio e condicionamento de trânsito e estacionamento entre as 

14:30h e as 19:00h do dia 19 de julho. 
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Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

 

PROPOSTA N.º 12 – SORTEIO DO XXI PROCEDIMENTO DE SORTEIO DE 

ESPAÇOS DE VENDA VAGOS NA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA.  

 

Conforme informação dos serviços; 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere homologar a ata do júri do XXI 

procedimento do sorteio de espaços de venda vagos na feira semanal de Caminha. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Fernandes, Rui Teixeira, Flamiano 

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

 

PROPOSTA N.º 13 – 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, Rui Fernandes, Rui Teixeira, Flamiano 

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 15 horas e 31 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, José 

Manuel Novo Afonso, Assistente Técnico da Secção de Administração, Atas e 

Expediente, que a redigi. 
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ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 
 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 
 

___________________________________________ 
José Manuel Novo Afonso 


