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ATA NÚMERO 20/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA VINTE E 

TRÊS DE JULHO DO ANO DOIS MIL E 

CATORZE 

 

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano dois mil e catorze, 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 GUILHERME 

CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, ANA SOFIA GARCIA BARROS SÃ O JOÃO, RUI 

PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA, FLAMIANO GONÇALVE S MARTINS, 

LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA E MANUEL SOUSA MARQUES. 

 

Iniciada a reunião, às 15 H 00 M, 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 saudou todos os vereadores, agradeceu ao Senhor Vice 

Presidente por ter interrompido as férias para estar presente e relembrou que as 

reuniões de Câmara vão ser restringidas ao mínimo durante o mês de agosto, dado 

se tratar de um período de férias, mas não deixando de se manter um diálogo 

permanente para se agendar reuniões, se houver necessidade; de seguida deu a 

palavra aos senhores vereadores. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins dirigiu-se à Senhora Vereadora Ana e 

perguntou se as intervenções nas escolas já estavam todas programadas, uma vez 
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que neste período não se encontram crianças nas escolas; perguntou ainda se 

estavam programadas as férias das Assistentes Operacionais afetas às escolas, 

uma vez que já existe o ATL em setembro; em relação ao Ferry-Boat perguntou se a 

intervenção na zona de atracagem já tinha sido iniciada, uma vez que se nota um 

atraso, e por quem vai ser paga. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva relembrou o Senhor Vereador Rui em relação 

ao requerimento apresentado na última reunião para que possa ser disponibilizada a 

informação financeira do município. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que ainda não está disponível, mas que 

será enviada. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João disse que, relativamente às questões 

colocadas pelo Senhor Vereador Flamiano, quanto às intervenções e funcionárias 

afetas às escolas, já se encontra tudo salvaguardado; também se programou de 

imediato uma desinfestação, que inicialmente decorria em setembro, para que seja 

feita no mês de agosto e o funcionamento do ATL possa decorrer dentro da 

normalidade. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou se as intervenções a fazer na 

escola de Venade seriam apenas interiores ou se existia alguma exterior. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João disse que vai ser construída uma sala exterior 

de componente de apoio à família e refeitório; já está tudo coordenado com os 

serviços técnicos da Câmara, mas para que não haja nenhum contratempo com a 

planta contactou-se o Presidente da CAP para que veja e também se enviou a 

planta para a DEGEST, apesar de esta não ter poder vinculativo, para se tenha a 

certeza absoluta de que tudo está acautelado dentro das normas legais para este 

tipo de intervenção. 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

3

 

O Senhor Presidente elogiou todo o esforço da Senhora Vereadora Ana, bem como 

do Senhor Vereador Rui e dos serviços de modo a encontrarem uma solução rápida, 

porque se trata de uma obra fundamental assumida pelo executivo; também não 

deixou de manifestar uma palavra de agrado à Degest uma vez que houve um 

momento de grande preocupação de todo o executivo e de imediato fomos 

recebidos pelo Senhor diretor Dr.º Aristides que compreendeu tudo aquilo que o 

Município de Caminha entendia que deveria ser a solução; compreendeu as 

dificuldades que havia em avançar rapidamente para uma solução e a própria 

Degest consegui encontrar um caderno de encargos de modo a se encaixar esta 

obra dentro da data. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João deu conhecimento de uma iniciativa tomada 

pela Santa Casa da Misericórdia de Caminha e pelo Centro Social e Cultural de Vila 

Praia de Âncora, em que estas entidades apresentaram uma proposta ao Município 

e que foi alargada a outros parceiros como o Movimento de Empresários do 

Concelho de Caminha, Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora e ao Centro 

Paroquial Social Nossa Senhora da Encarnação de Vilarelho com a resposta do 

CLD+, para que se comemorasse pela 1.ª vez o “Dia dos Avós”, a decorrer nos dias 

24,25 e 26 de julho no Parque Dr. Ramos Pereira em Vila Praia de Âncora. 

 

O Senhor Presidente apresentou um voto de louvor em nome de todos os 

Vereadores ao Sporting Club Caminhense, pelos títulos alcançados nos últimos 

nacionais e mesmo em todos os lugares honrosos que justificaram que a 

comunidade de Caminha se sinta orgulhosa nestes atletas; saudou o atleta Carlos 

Sá que faz parte de um Club do concelho de Caminha e por ser um dos grandes 

impulsionadores do Trail da Serra D’Arga, que alcançou o 3.º lugar na famosa 

corrida “Bathalter” que o obrigou a correr 5 horas, sendo ele um homem que está 

ligado ao concelho e que está classificado como um dos melhores do mundo pelos 

resultados alcançados, nesta área. Julgo que comungo daquilo que é o sentimento 
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de todos os vereadores. Relativamente ao Ferry, gostava que já estivesse tudo 

resolvido, tem merecido da nossa parte uma especial atenção, não só pelo que 

significa para a economia local, mas também para dar resposta ao escoamento de 

pessoas que passam por Caminha a caminho de Santiago; os trabalhos estão a 

decorrer como é visível, mas tem-se deparado com alguns problemas os quais não 

têm dado resposta ao ritmo que estava previsto; penso que estarão prontos até ao 

final do mês; quanto à despesa desta limpeza, cabe o pagamento exclusivamente ao 

Município de Caminha. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se sabia o valor dos trabalhos de 

limpeza do Ferry. 

 

O Senhor Presidente disse que sim, e que lhe forneceria em concreto o valor 

desses trabalhos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 14/06/18 

 

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 de 18 de junho passado. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra dos e 0 

abstenções. 
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PROPOSTA N.º 02 – CONVITE PARA INTEGRAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DO VALE DO MINHO – ADRIMINHO  

 

Considerando o teor do ofício remetido pela Associação de Desenvolvimento Rural 

Integrado do Vale do Minho – Adriminho, registado sob o n.º 7265/2014, e face ao 

convite dirigido a esta Câmara Municipal para fazer parte dos seus associados, 

propõe-se  que a Câmara Municipal delibere  integrar a referida associação. 

Mais se propõe  a submissão desta proposta à aprovação da Assembleia Municipal, 

solicitando a sua aprovação em minuta 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que concordava com a integração 

nesta Associação; mas colocou a dúvida se o município já não estava integrado, 

uma vez que se fizeram alguns trabalhos em conjunto. 

 

 O Senhor Presidente disse que também ficou surpreendido, mas foi verificado que 

não fazíamos parte da associação. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que no momento atual existe 

interesse em fazer parte da Adriminho, uma vez que no próximo quadro comunitário 

os pequenos investimentos vão ser canalizados por esta associação e se o 

Município de Caminha está fora de todo o processo de seleção, automaticamente 

estará a excluir-se. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra dos e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 03 – APROVAÇÃO DA MINUTA DO PROTOCOLO ENTRE A 
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MUNICÍPIO DE CAMINHA E A MINHAVENTURA- ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA, LDA.  

 

Face à informação dos serviços, propõe-se  a aprovação da minuta do protocolo 

entre o Município de Caminha e a Minhaventura – Atividades de Animação Turística, 

Lda., o qual fica a fazer parte integrante dos originais desta ata. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins fez uma observação e disse ao Senhor 

Presidente que o Partido Socialista em outras ocasiões votou sempre contra, 

prendeu-se sempre com a segurança por causa dos quadriciclos, mas foi sempre 

entendido que era uma mais valia para aquela zona de Vila Praia de Âncora haver 

aquele tipo de animação, não podendo relaxar na questão da segurança. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que esta questão era importante e 

não deixa de ser polémica, uma vez que existe reação por parte da população na 

utilização desses veículos, nomeadamente na Avenida; mas não vamos deixar de 

acompanhar todo o processo de segurança. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou para quando será aquele espaço 

envolvente ao Portinho mais utilizado. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que vai ser alvo de um protocolo com 

a Docapesca. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra dos e 0 

abstenções. 
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PROPOSTA N.º 04 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAM ENTO DE 

ESCOLAS SIDÓNIO PAIS 

 

Em conformidade com o disposto na alínea u), n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças.” 

Assim, propõe-se  a atribuição de um subsídio ao Agrupamento de Escolas Sidónio 

Pais, no valor de 5700.00 Euros, para apoio na realização do “Arraial Minhoto”.   

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra dos e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 05 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ANCORENS IS 

COOPERATIVA DE ENSINO, CRL 

 

Em conformidade com o disposto na alínea u), n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças.” 

Assim, propõe-se  a atribuição de um subsídio à Ancorensis Cooperativa de Ensino, 

CRL, no valor de 680.00 Euros, para apoio na realização do “Baile de Finalistas”.   

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

8

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra dos e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 06 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CAMINHA  

 

Considerando que a Santa Casa de Misericórdia de Caminha colaborou ativamente 

com o Município de Caminha em diversas atividades; 

Considerando que a Santa Casa de Misericórdia de Caminha assegurou o 

transporte dos alunos do Concelho para a Biblioteca Municipal de Caminha no 

âmbito da atividade “Hora do Conto”, permitindo equidade no acesso à oferta lúdico 

pedagógica das crianças do pré-escolar e dos alunos do 1.ºciclo; 

Propõe-se  que a Câmara delibere atribuir um subsídio à Santa Casa de Misericórdia 

de Caminha correspondente a um depósito de gasóleo (80 litros) estimado no valor 

de 120 €uros. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva, 0 votos contra dos e 0 abstenções. 

O Senhor Vereador Manuel Marques, não participou da votação por fazer parte da 

mesa da Santa Casa da Misericórdia de Caminha. 

 

PROPOSTA N.º 07 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE MUSICAL 

BANDA LANHELENSE  

 

Em conformidade com o disposto na alínea u), n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças.” 
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Assim, propõe-se  a atribuição de um subsídio à Sociedade Musical Banda 

Lanhelense, no valor de 2000.00 Euros, para apoio na realização do Festival de 

Bandas “Vizinhos da Outra Margem”.   

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra dos e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 08 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO À ANCORENSIS  

COOPERATIVA DE ENSINO, CRL  

 

Considerando que a Ancorensis, Cooperativa de Ensino, CRL, colaborou ativamente 

com o Município de Caminha em diversas atividades, Lúdicas, pedagógicas e 

desportivas, permitindo o acesso e frequência das crianças do pré- escolar e alunos 

do 1.º ciclo através do transporte deste público-alvo; 

Considerando que a Ancorensis, Cooperativa de Ensino, CRL, constitui um parceiro 

efetivo para a concretização do Projeto Educativo Municipal; 

Propõe-se  que a Câmara delibere aprovar a isenção do pagamento pela utilização 

do Pavilhão de Vila Praia de Âncora e das Piscinas Municipais por parte da 

Ancorensis, Cooperativa de Ensino, CRL, durante o ano 2014, numa lógica de 

parceria estratégica. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra dos e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 09 – CEDÊNCIA DE TERRADO À COMISSÃO DE  FESTAS DE 
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SANTA RITA DE CÁSSIA  

 

Em conformidade com o disposto na alínea u), n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças.” 

Assim, atendendo às dificuldades financeiras com que habitualmente se deparam as 

Comissões de Festas e considerando que as festividades são cada vez mais 

procuradas, propõe-se , que a Câmara delibere a cedência do espaço público do 

terrado durante o período festivo à Comissão de Festas em Honra de Santa Rita de 

Cássia, em Caminha. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra dos e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 10 – CEDÊNCIA DE TERRADO À CONFRARIA D E NOSSA 

SENHORA DA BONANÇA  

 

Em conformidade com o disposto na alínea u), n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças.” 

Assim, atendendo às dificuldades financeiras com que habitualmente se deparam as 

Comissões de Festas e considerando que as festividades são cada vez mais 

procuradas, propõe-se , que a Câmara delibere a cedência do espaço público do 
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terrado durante o período festivo à Confraria de Nossa Senhora da Bonança, em 

Vila Praia de Âncora. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva, 0 votos contra dos e 0 abstenções. 

O Senhor Vereador Manuel Marques, não participou da votação por fazer parte da 

Confraria da Senhora da Bonança. 

 

PROPOSTA N.º 11 – HOMOLOGAÇÃO DA ATA NÚMERO DOIS DO  JÚRI DE 

SELEÇÃO DOS CANDIDATOS AOS INCENTIVOS A ESTUDANTES DO ENSINO 

SUPERIOR 

 

Passado o período de reclamações e não tendo havido qualquer reclamação à lista 

provisória dos candidatos selecionados, esta torna-se definitiva com base no n.º 2º 

do art.º 10º do Regulamento de Incentivos a Estudantes do Ensino Superior. 

Considerando o n.º 5 do art.º 10º do Regulamento, deve submeter-se a referida ata a 

apreciação de Reunião de Câmara, pelo que se propõe  a atribuição dos Incentivos 

para o ano letivo 2013/2014 aos seguintes candidatos: 

� Ana Lúcia Lima do Seixo; 

� José Carlos Lima do Seixo; 

� Maria João Cerqueira da Silva; 

� José Roberto Almeida Figueiredo; 

� Lúcio Danin Correia Torres Inácio; 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra dos e 0 

abstenções. 
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PROPOSTA N.º 12 – CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TRÂ NSITO EM 

ALGUMAS ARTÉRIAS DA FREGUESIA DE CAMINHA POR OCASIÃ O DA 

REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA  

 

No âmbito da realização das Festas Concelhias em Honra de Santa Rita de Cássia, 

que decorrerão de 09 a 10 de Agosto, na Vila de Caminha, propõe-se  a alteração 

temporária à circulação automóvel na Rua de São João e Praça Conselheiro Silva 

Torres para as festividades da seguinte forma: 

 - Dia 09 de Agosto de 2014 (Sábado) – Rua de São João e Praça Conselheiro Silva 

Torres – corte de trânsito a partir das 12h até as 02h30m. 

 - Dia 10 de Agosto de 2014 (Domingo) – Rua de São João e Praça Conselheiro 

Silva Torres – corte de trânsito a partir das 08h até às 02h30m. 

Mais se propõe  o condicionamento temporário à circulação automóvel e ao 

estacionamento, no dia 10 de Agosto, nos períodos das 11h30m até ao 12h e das 

14h às 19h, nas seguintes artérias a seguir referidas: 

- Largo da Matriz 

- Rua Ricardo Joaquim de Sousa  

- Largo Fetal Carneiro 

- Rua D. Nuno Álvares 

- Rua 16 de Setembro 

- Rua Visconde Sousa Rego 

- Rua Benemérito Joaquim Rosas 

- Largo Senhora da Agonia 

- Rua Conselheiro Miguel Dantas 

- Praça de Espanha 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra dos e 0 
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abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 13 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍV IDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – PAULA CRISTINA DA COSTA GUERREIRO  DESIDÉRIO 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

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

Câmara Municipal, …os consumidores de comprovada situação sócio-económica 

débil”.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se  a isenção total da dívida de 

consumo de água referente ao mês de maio de 2014, a Paula Cristina da Costa 

Guerreiro Desidério, residente na Rua Ricardo Joaquim Sousa 43 r/c, na Freguesia 

de Caminha, consumidor n.º 18821, conforme consta no anexo 2 dos parâmetros da 

avaliação socioeconómica deliberados na reunião de câmara do dia dezoito de 

Janeiro de 2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra dos e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 14 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍV IDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – VÍTOR EDUARDO MONTEIRO VIDAL 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 
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do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

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

Câmara Municipal, …os consumidores de comprovada situação sócio-económica 

débil”.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se  a isenção total da dívida de 

consumo de água referente ao mês de maio de 2014, a Vítor Eduardo Monteiro 

Vidal, residente na Rua Sameiro 157 A, na Freguesia de Moledo, consumidor n.º 

20050, conforme consta no anexo 2 dos parâmetros da avaliação socioeconómica 

deliberados na reunião de câmara do dia dezoito de Janeiro de 2012. 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra dos e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 15 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍV IDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – MARTINHO JOSÉ FERNANDES DA ROCHA  

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

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

Câmara Municipal, …os consumidores de comprovada situação sócio-económica 

débil”.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se  a isenção total da dívida de 

consumo de água referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2014, a 

Martinho José Fernandes da Rocha, residente na Rua Visconde Sousa Rego 

n.º42, na Freguesia de Caminha, consumidor n.º 19456, conforme consta no anexo 
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2 dos parâmetros da avaliação socioeconómica deliberados na reunião de câmara 

do dia dezoito de Janeiro de 2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra dos e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 16 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍV IDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – MARIA CAROLINA ISABEL  

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

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

Câmara Municipal, …os consumidores de comprovada situação sócio-económica 

débil”.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se  a isenção total da dívida de 

consumo de água referente ao mês de maio de 2014, a Maria Carolina Isabel, 

residente na Rua Bairro Social BL/1/Casa 1, na Freguesia de Seixas, consumidor n.º 

14215 conforme consta no anexo 2 dos parâmetros da avaliação socioeconómica 

deliberados na reunião de câmara do dia dezoito de Janeiro de 2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra dos e 0 

abstenções. 

 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

16

PROPOSTA N.º 17 – PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS TAXAS  DEVIDAS 

PELO ESPAÇO N.º136 DA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA A TA BITA HELENA 

VILARES FERREIRA FREITAS 

 

Considerando que o Regulamento Municipal das Feiras do Município de Caminha é 

omisso no que se refere à possibilidade do pagamento faseado do valor das taxas 

devidas pela concessão de espaços; 

Considerando que compete à Câmara Municipal, apreciar e decidir sobre o 

deferimento do pedido de pagamento em prestações, nos termos do artigo 14º, 

Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Município de Caminha; 

Considerando que o requerente refere não possuir condições para proceder à 

liquidação da divida, de uma só vez; 

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

delibere conceder ao requerente o benefício do pagamento do valor em dívida mais 

juros de mora, em 3 prestações mensais, e que o valor de cada uma delas não seja 

inferior ao valor de 1 unidade de conta. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que já tinha sugerido para que 

houvesse uma alteração ao Regulamento quanto à questão dos pagamentos. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João disse que o Regulamento tinha que sofrer 

algumas alterações, mesmo até por imposição da Lei, o gabinete jurídico já 

apresentou proposta e foi também solicitado ao chefes de divisão para que se 

pronunciassem para depois reunirmos. Na reunião que houve com os feirantes, no 

ponto dos pagamentos, eles próprios disseram que não seria assim tão fácil o 

pagamento semanal. 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 
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Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra dos e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 18 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

 

Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta ata, 

propõe-se  que esta seja aprovada em minuta. 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra dos e 0 

abstenções. 

 

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

quando eram 15 horas e 45 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

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

secretariei. 

 

Paços do Município do Concelho de Caminha, 23 de julho de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 
(Anabela Pereira Monteiro) 


