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ATA NÚMERO 28/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA TRÊS DE 

DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

CATORZE 

 

Aos três dias do mês de Dezembro 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 Vereadores 

GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, RUI PEDRO TEIXEI RA FERREIRA 

DA SILVA, FLAMIANO GONÇALVES MARTINS, LILIANA SOFIA  BOUÇA SILVA 

E MANUEL SOUSA MARQUES. 

 

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

cuja falta foi justificada. 

 

Iniciada a reunião, às 15 horas e 10 minutos, pelo Senhor Presidente Luís Miguel 

da Silva Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  apresentou uma proposta para ser discutida 

em reunião.  

 

O Senhor Presidente autorizou que a mesma fosse incluída na ordem de trabalhos 

passando a constar como proposta numero dezanove. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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O Senhor Presidente  cumprimentou todos os Vereadores, funcionários municipais, 

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

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  leu o seguinte: 

1- Desde o início do ano que requeremos cópia de toda a documentação relativa à 

reposição do pontão de embarque da foz do Minho e dos equipamentos de apoio 

aos pescadores na marginal de Caminha, correspondência trocada com a APA, 

eventual contratação dos serviços e empreitada e/ou documentos contabilísticos.  

2- No dia 19 de Março foi requerido a V. Exa. o fornecimento mensal da 

documentação de controlo financeiro, em conformidade com o estabelecido no 

POCAL, das receitas, controlo orçamental da receita mensal e acumulado, 

despesas/pagamentos, lista de ordens de pagamento mensal e acumulado e 

disponibilidades, balancete analítico do plano da geral mensal e acumulado.  

Reitero o requerimento, solicitando que os dados nos sejam fornecidos 

regularmente. Embora pareça muito trabalho, o que é facto é que são mapas que as 

aplicações da Câmara fornecem facilmente (até porque são instrumentos 

fundamentais para o acompanhamento da gestão financeira da autarquia). 

3- No dia 15 de outubro requeremos o fornecimento de uma relação de todas as 

despesas diretamente relacionadas com o Festival de Vilar de Mouros. Passaram-se 

quase dois meses. Quero saber se pretende ou não fornecer essa documentação. 

4- O mesmo pergunto sobre o requerimento apresentado em 15 de Outubro sobre 

cálculo e informação de Fundos Disponíveis: 

5- No mesmo dia, informações sobre o Festival das Francesinhas; 

6- No mesmo dia, despachos relativos à gestão e direção dos recursos humanos 

afetos aos serviços municipais. 

7- No mesmo requerimento sobre lançamento de verbas e documentos 

contabilísticos relacionados com a Caminhaequi. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  reforçou o pedido que o Senhor Vereador 

Flamiano Martins fez; solicitou ao Senhor Presidente que fornecesse uma cópia do 

contrato com a empresa de iluminações de Natal até ao fim da reunião. 

 

O Senhor Presidente  respondeu relativamente aos requerimentos, que reforçou o 

seu pedido junto dos serviços da Câmara para que as respostas possam ser 

fornecidas; sobre a questão colocada da empresa de iluminação de natal disse que 

ia solicitar essa informação aos serviços para que a mesma seja fornecida até ao 

final da reunião. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 14/11/19 

 

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 dezanove de Novembro d e 

dois mil e catorze. 

 

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

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

Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 02 – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS RELA TIVA AOS 

RENDIMENTOS DO ANO DE 2015 

 

Determina o art.º 26º, da Lei 73/2013, de 3 de setembro que os Municípios têm 

direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% do IRS dos sujeitos 
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passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos 

rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta 

líquida das deduções previstas no n.º1 do art.º 78º do CIRS. 

Expressa o n.º 2 do citado art.º 26º que a participação depende de deliberação sobre 

a percentagem de IRS pretendida pelo Município, a qual é comunicada por via 

eletrónica, pela respetiva Câmara Municipal, à Autoridade Tributária, até 31 de 

dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos. 

Considerando o exposto e imposições legais; 

Considerando a necessidade de apoiar as famílias e dotá-las também de 

capacidade económica que permita simultaneamente beneficiar o tecido empresarial 

do Município. 

Propõe-se  que o Município fixe em 1,5% a participação variável no IRS. 

Mais se propõe  que esta deliberação seja submetida à Assembleia Municipal, nos 

termos da Lei. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  leu o seguinte: 

Os vereadores do PSD querem aqui deixar vincado que este benefício dado às 

famílias já vem de anos anteriores: antes de este executivo tomar posse o Município 

beneficiava as famílias do Município em 200.000,00 €. 

V. Exas prescindiram de 100.000,00 no ano passado e este ano de 50.000,00 €. Os 

vereadores do PSD nada tem a opor a esta proposta. Faz parte das vossas 

atribuições tomarem as decisões que consideram as mais adequadas para 

cumprirem o vosso programa eleitoral. Recomendamos, no entanto o maior cuidado 

em relação à sustentabilidade económica da gestão do Município. Por esse motivo 

os vereadores do PSD vão abster-se: é uma decisão vossa na qual os vereadores 

do PSD não interferem.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  referiu que o executivo anterior prescindiu 

de 200.000,00 €, mas o executivo atual vai prescindir de 350.000,00 € em 2014. 
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O Senhor Presidente  referiu tratar-se da segunda descida de IRS num ano, de 

igual forma com a derrama, a razão prende-se com os esforços que a Câmara vai 

fazendo para poupar mais dinheiro e de beneficiar mais a capacidade das famílias 

num momento difícil, por forma a terem mais poder de compra no comércio 

tradicional. Referiu que o debate dos Senhores Vereadores teve por base os 

números dos anos anteriores, mas que atualmente já tem referência dos valores que 

são mais verdadeiros, sendo difícil saber exatamente qual o valor que prescindiu a 

Câmara Municipal porque este valor só será percebido no futuro; mas fazendo a 

análise pelos valores em referência das transferências de IRS planeadas para 2015, 

se caminha não abdicasse de nenhum ponto percentual desta taxa variável de IRS 

em 5%, receberia a totalidade de 642.740,00 €, ao aplicar uma taxa varável de 2%, 

como no ano anterior, o Município receberia 257.000,00€, tratando-se de 

práticamente 400.000,00 € que o Município vai abdicar já nas receitas de 2015; no 

futuro a aplicação 1,5% como taxa variável de IRS vai levar a que o Município 

receba 200.000,00 € o que quer dizer que se vai devolver à população 450.000,00 €. 

Deixou nota que o Município abdica destes valores em prol da vivência familiar e do 

investimento no comércio local, referiu que uma fatia dos 200.000,00 € será 

devolvido às pessoas, que vão posteriormente decidir o que fazer com o dinheiro do 

IRS, uma vez que, será esse o valor base do futuro orçamento participativo de 2015 

de Caminha, ou seja, a cada ano tendo em conta a referência destes valores as 

pessoas vão poder decidir o que querem fazer com o dinheiro que vão pagar no IRS; 

disse tratar-se de uma forma de investir em que as pessoas percebem que os seus 

impostos tem uma repercussão direta no território.  

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor, do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 0 votos contra e 3 

abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 

Marques. 
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PROPOSTA N.º 03 – LANÇAMENTO DE UMA DERRAMA RELATIV A AOS 

LUCROS TRIBUTÁVEIS DE 2014 

 

Determina o art.º 18º, da Lei 73/2013, de 3 de setembro, que os municípios podem 

deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5%, sobre o 

lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 

coletivas (IRC). 

Considerando o exposto e a necessidade de estabelecer este instrumento, como 

instrumento normalizador; 

Propõe-se  deliberar o lançamento de derrama de 1,5% e isenção da mesma para: 

1) Empresas que tenham criado postos de trabalho; 

2) Novas empresas com sede em Caminha e criadas no Município; 

3) Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse os 

60.000,00€. 

Mais se propõe  que esta deliberação seja submetida à Assembleia Municipal, nos 

termos da Lei. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  reforçou que neste momento as empresas 

não pagam qualquer derrama, uma vez que a Câmara já tinha decidido pela isenção 

total de derrama, atendendo a que se trata de uma verba pouco significativa. Disse 

que os Vereadores do Partido Social Democrata vão votar contra porque entendem 

que nenhuma empresa deve pagar derrama. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  disse que a derrama incide sobre os lucros das 

empresas com capacidade, em que no ano anterior tiveram lucros; referiu que o que 

se pretende com esta proposta é precisamente uma discriminação positiva das 

empresas, ou seja as empresas com volume de negócio elevado ou atividade 

económica superior serão tributadas; por ser um objetivo a discriminação positiva, 

pretende-se isentar as empresas que possam contribuir com a criação de postos de 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

7

trabalho bem como as que se queiram instalar no concelho, tornando-se um 

incentivo. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que é politicamente correto dizer que 

se prescinde de uma verba do IRS e que essa verba é aplicada no comércio local, 

muito embora ninguém possa garantir isso, garantido é, que as empresas do 

concelho criam postos de trabalho. 

 

O Senhor Presidente  disse que com a questão da baixa de IRS existe a confiança 

de libertar as famílias para que possam investir mais no concelho; referiu também 

que a proposta tem em conta uma preocupação do PSD, que evidenciou na 

abstenção, que é a sustentabilidade da Câmara, uma vez que, está-se a baixar nos 

impostos e as empresas também podem contribuir para esse esforço de 

sustentabilidade; disse entender que há o lado das famílias e que as empresas 

devem contribuir através dos seus lucros para a economia do concelho. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  perguntou qual era o valor total da derrama. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que o valor previsível é cerca de 150.000,00€, 

tendo em consideração o último ano que se cobrou derrama. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor, do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 3 votos contra dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques e 0 

abstenções, e o Senhor Presidente usou do voto de qualidade. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Os vereadores do PSD votam contra porque não podem, de 

forma alguma, ser a favor de uma proposta que espelha uma regressão que o 
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Município faz em relação ao apoio ao empreendedorismo e ao tecido empresarial do 

concelho. 

Neste momento as empresas atravessam uma situação dificílima. O Município 

deveria estar sensível às suas dificuldades. Deveria continuar a não cobrar derrama 

a qualquer das empresas do Concelho de Caminha. 

 

PROPOSTA N.º 04 – DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE REABILIT AÇÃO URBANA 

DO CENTRO HISTÓRICO DE CAMINHA E SANDIA - VILA PRAI A DE ÂNCORA 

 

A Câmara apreciou a informação dos serviços sobre a matéria em epígrafe que aqui 

se dá por reproduzida e que uma cópia fica anexa ao original desta ata.  

Assim, propõe-se  nos termos do n.º 1, do art.º 13º, do DL 307/2009 de 23 de 

Outubro, na sua atual redação, que a Câmara delibere a aprovação das propostas 

de delimitação da “Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Caminha” e 

“Área de Reabilitação Urbana da Sandia – Vila Praia de Âncora”. 

Mais se propõe  que esta deliberação seja submetida à Assembleia Municipal, nos 

termos da Lei. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  questionou qual a razão desta proposta, que 

deveria ser mais ambiciosa relativamente à reabilitação para aumentar a atividade 

de construção; referiu que uma vez haver muitos prédios degradados torna-se pouco 

ambiciosa, uma vez que, se podia estender por outras zonas de Caminha; perguntou 

ainda qual a razão de em Vila Praia de Âncora ser só a Sandia e se este plano foi 

discutido com os autarcas e população. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que o procedimento delimitação das 

áreas de reabilitação urbana tem várias fases, sendo o primeiro passo fazer uma 

delimitação da área, decisão essa da competência da assembleia municipal; a fase 

seguinte é a comunicação ao instituto que regula estas questões e segue-se a 

definição das operações de recuperação urbana e essas sim é que serão colocadas 
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em discussão pública, que é obrigatória; posteriormente avança-se para as 

intervenções que é uma terceira fase deste processo. Referiu que o facto de se estar 

a definir duas áreas de intervenção não quer dizer que não se definam outras, tendo 

em conta os recursos que se tem disponíveis, e não se pode definir áreas de 

recuperação urbana em cada uma das freguesias se posteriormente não se tem 

capacidade para passar as fases seguintes. Referiu ser uma prioridade o centro 

histórico de Caminha onde existe uma determinada fluidez e articulação que 

constitui de certo modo uma unidade do ponto de vista urbano, relativamente à zona 

da Sandia em Vila Praia de Âncora disse tratar-se igualmente de uma prioridade por 

ter uma particularidade de ser um território com uma elevada taxa de ocupação de 

pessoas de uma faixa etária alta, que do ponto de vista urbanístico nunca foi bem 

tratado, extremamente carenciado em termos de infraestruturas o que dificulta a 

circulação de população idosa já com problemas de mobilidade. Referiu tratar-se de 

áreas prioritárias extremamente envelhecidas, com deficiência de infraestruturas, e 

necessidade de intervenção na recuperação do edificado, e alguma reanimação no 

centro histórico de Caminha e Sandia em Vila Praia de Âncora. Disse que a proposta 

não foi discutida mas foi abordada com os autarcas, e provavelmente irão ser 

discutidas outras; sendo a vantagem o facto de se estar a entrar num novo quadro 

comunitário onde a intervenção urbana foi reduzida a zero e muito provavelmente só 

em áreas com elevado nível de planeamento haverá alguma possibilidade de 

financiamento, referiu que definidas estas intervenções para o espaço público 

permitirá fazer investimentos que de outra forma seriam impossíveis. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que relativamente à área de reabilitação 

de Caminha, existem na planta delimitações que cortam casas a meio e inclui a zona 

do rio, o que não faz sentido; perguntou qual era a razão destes recortes todos. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu tratar-se da delimitação do 

centro histórico de Caminha mais o terreiro. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  perguntou como vão fazer relativamente as 

taxas, se vão isentar uma parte das casas cortadas a meio. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que essa questão será 

considerada na devida altura, e que se trata de área que esta definida para o centro 

histórico. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que o mesmo acontece em Vila Praia de 

Âncora onde existe recortes que não compreende; referiu concordar também que a 

zona da Sandia tem problemas urbanismos graves já há vários anos, mas não 

compreende quais são os dados que referem tratar-se de uma população mais 

envelhecida. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que em termos médios as 

construções tem trinta anos e portanto a população já terá mais de sessenta anos, 

disse tratar-se de todo o perímetro onde os arruamentos não são alcatroados nem 

tem infraestruturas mínimas. Referiu que a intervenção no centro histórico de 

Caminha será mais de domínio privado, no caso da zona da Sandia em Vila Praia de 

Âncora há uma forte intervenção que é necessária no domínio publico.  

 

O Senhor Vereador Manuel Marques  disse que concorda em parte com as 

palavras do Senhor Vereador uma vez mostrarem que conhece bem a zona da 

Sandia em Vila Praia de Âncora, referiu que a montante da estrada nacional 13 

existem casos aberrantes, sendo caso mais grave a situação da rua da póvoa, que 

não podem deslocar-se a pé a sitio nenhum porque não tem qualquer acesso 

pedonal; disse ainda considerar esta intervenção importante se for para resolver 

estes problemas, e que há de facto recortes que poderiam ter sido evitados, e que 

de facto existe uma necessidade de intervenção no domínio público. 
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A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor, do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 0 votos contra e 3 

abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 

Marques. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Os vereadores do PSD abstêm-se porque consideram a 

proposta pouco ambiciosa, se queremos realmente incentivar a construção e a 

reabilitação urbana. Também consideram que a proposta não foi devidamente 

discutida e não se ouviu a opinião da população e das autarquias. 

 

PROPOSTA N.º 05 – CONTRAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO A CURT O PRAZO 

ATÉ AO MONTANTE DE UM MILHÃO DE EUROS 

 

Conforme preceituado no art.º 50º, da Lei 73/2013, de 3 de setembro os 

empréstimos a curto prazo são contraídos apenas para ocorrer a dificuldades de 

tesouraria, devendo ser amortizados até ao final do exercício económico em que 

foram contratados. 

De modo a fazer face às dificuldades de tesouraria que ocorrerão com o pagamento 

de indeminizações resultantes de sentenças de tribunal, propõe-se  que a Câmara 

Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal para a sua aprovação conforme 

o estipulado nos art.º 49º e 50º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, da alínea f), do n.º 

1, do art.º 25º, do n.º 4 do mesmo artigo e da alínea ccc), do n.º1, do art.º 33º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, a proposta que se junta e que uma cópia fica a fazer 

parte desta ata.  

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  disse tratar-se de uma autorização para a 

contração de um empréstimo de curto prazo até ao montante de um milhão de 

euros, a utilização deste empréstimo vai depender da necessidade ou não da sua 

utilização, tem como objetivo acautelar as possíveis pagamentos que não estão 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

12

previstos e que não estão incluídos no normal funcionamento da Câmara, como são 

as ações judiciais que foram interpostas contra a Câmara, referiu tratar-se de uma 

medida preventiva a que se terá de recorrer para pagar essas dividas que estão em 

tribunal.   

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  leu o seguinte:  

Atendendo a que a justificação que o Senhor Presidente apresenta para este 

empréstimo é para fazer frente às despesas referentes aos processos judiciais, os 

vereadores do PSD propõem que o texto da deliberação sobre a contração do 

empréstimo afirme expressamente que o empréstimo se destina exclusivamente ao 

pagamento das indemnizações decretadas pelo tribunal.  

 

O Senhor Presidente  disse que houve demasiado ruido em torno desta matéria, 

que devia concentrar o esforço de toda a Câmara, porque é dever cumprir as 

sentenças judiciais, e das quais não há qualquer possibilidade de recurso. Referiu 

que a Câmara tem recebido muitas sentenças transitadas em julgado que não são 

passiveis de recurso e que obrigam a um dispêndio financeiro muito elevado por 

parte da autarquia, disse tratar-se de um valor em torno de um milhão de euros, por 

isso este empréstimo tem esse limite, o que se traduz num quarto de todo o 

orçamento de investimento da Câmara, estando já em incumprimento com alguns 

dos credores que ganharam as ações, com os quais a Câmara tem mantido um 

diálogo por forma a perceberem que a Câmara não tem capacidade para mobilizar 

estes valores, disse ainda que pode não vir a ser necessária a sua utilização, mas 

dado o teor de alguns processos está-se a acautelar desde já a situação, com este 

empréstimo. Referiu tratar-se de um empréstimo a curto prazo para pagar num ano, 

uma vez que, a Câmara está de tal modo debilitada financeiramente que o governo 

não permite contrair um empréstimo de outra forma; informou que na semana 

transata foi surpreendido com mais outra decisão judicial, complicada e que ainda 

não esta quantificada. O Senhor Presidente disse ser mentira – reforçando – mentira 

que a Câmara Municipal esteja a contrair este empréstimo de curto prazo para pagar 
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a fornecedores, eventos e serviços, mas sim, para pagar dividas que resultam de 

processos judiciais onde a Câmara foi derrotada. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que então o Senhor Presidente não tinha 

problema em colocar na deliberação que o empréstimo se trata exclusivamente para 

o pagamento dos processos judiciais.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que não vai colocar isso na deliberação porque 

não pode fazer a consignação de um empréstimo a determinado número de pontos, 

o que disse foi que este empréstimo serve para pagar condenações da Câmara 

Municipal, em processos judiciais em que a Câmara de Caminha andou mal e que 

por isso tem de pagar indeminizações a pessoas e instituições. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que o conceito de mentira não a 

convencia, como em outras situações; referiu que nunca poderá estar a favor deste 

empréstimo, uma vez que, para contrair o empréstimo é porque o município tem 

capacidade de endividamento, ao contrário do que o Senhor Presidente diz, e este 

tipo de empréstimos nunca foram contraídos em doze anos do anterior executivo, 

sendo estes empréstimos para gestão de tesouraria. Disse que quando se diz que 

este empréstimo é para pagar processos judiciais, e se sabe que tem que pagar 

esses processos, então está-se a fazer uma gestão danosa da capacidade 

financeira do Município. Disse que é sua opinião que esta haver má gestão 

financeira e por isso é que tem que recorrer a empréstimos de curto prazo.  

 

O Senhor Presidente  disse ser uma opinião errada, porque má gestão é prática de 

um crime, não pagar é não saber gerir o dinheiro e geri-lo de forma danosa para o 

Município, por exemplo não pagar rendas de um edifício anos a fio por não querer 

entregar o prédio nas condições devidas, isso sim é má gestão, mas disse que 

mentira é dizer e escrever comunicados a dizer que a Câmara Municipal vai contrair 

um empréstimo para pagar faturas diversas, quando se sabe que isso não é 
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verdade, e o que a Câmara está a fazer é resolver problemas que outros criaram. E 

referiu ainda ser mentira o facto de o executivo anterior nunca ter pedido 

empréstimos esquecendo-se que recorreram ao PAEL e ao PREDE para pagar 

dívidas a fornecedores, num valor de cinco milhões de euros. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  disse que o executivo anterior também pediu 

empréstimos a curto prazo; em 2004 contraíram um empréstimo de 600.000,00€; em 

2005 de 600.000,00€; em 2006 de 600.000,00€; em 2007 de 600.000,00€; em 2008 

de 945.899,75€; em 2009 recorreu ao PREDE e em 2013 ao PAEL. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que não são empréstimos a curto 

prazo. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  disse que são empréstimos a curto prazo, exceto 

o PREDE e o PAEL, e limitam o endividamento. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que fez referência a empréstimos de curto 

prazo e o que o Senhor Vereador referiu são empréstimos de longo prazo para fazer 

obras, obras essas que estão feitas; em relação aos pagamentos disse que 

mediante as informações financeiras que dispõe, relativamente às piscinas 

municipais, desde Janeiro foi pago 80.000,00€ das prestações quando deveriam ter 

sido pagos 400.000,00€, e questionou o Senhor Presidente se já pagou os diversos 

espetáculos de verão. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que esses espetáculos estão todos pagos. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que tem como provar que isso é mentira. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  respondeu que pagamento nada tem a ver com 

despesa, o pagamento da despesa está registada, esclareceu relativamente às 
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rendas das piscinas municipais que se divide em duas parcelas, aluguer e 

manutenção, e a maior componente é precisamente a manutenção, sendo portanto 

dois valores. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que referiu valores concretos, e que até a 

atualidade sempre foram pagas as prestações das piscinas municipais, mas na 

informação financeira refere que desde Janeiro só foram pagos 80.000,00€. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques  disse que os processos judiciais não são 

coisas do outro mundo, e sempre que um cidadão não concorda com outro cidadão, 

tem legítimos direitos de recorrer aos tribunais, o que acha normal; referiu ser 

negativo que os processos levem anos a ter decisões, e num dos casos pelo que 

conhece, as partes nunca chegaram a acordo, tendo agora o atual executivo que 

cumprir com a sentença, e que deve haver alguma contenção na resolução destes 

problemas bem como nas discussões; relativamente ao empréstimo disse que lhe 

parece dinheiro a mais para os processos, e que o empréstimo poderia ser de menor 

valor. Disse que não se deve falar muito do passado e que todos tem a obrigação de 

falar da realidade do Município. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse não concordar que seja normal em 

democracia os processos judiciais, é normal o recurso à justiça, mas dizer que os 

processos judicias são normais em democracia é a mesma coisa que dizer que a 

guerra é normal, referiu que um processo judicial é o fim de linha, tal como a guerra 

é o fim de linha, e uma boa gestão deve evitar ao máximo a questão de conflito, 

mesmo perto de conflito, deve negociar-se uma solução que evite ir para tribunal, 

criou-se uma situação que a única resolução é pagar. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor, do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 3 votos contra dos 
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Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques e 0 

abstenções, e o Senhor Presidente usou do voto de qualidade. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Os vereadores do PSD votam contra porque se opõem 

frontalmente à gestão realizada pela maioria socialista da Câmara que, por um lado, 

gasta indiscriminadamente e, por outro, reduz a cobrança de receita. Então contrai 

um empréstimo a curto prazo. Também votam contra porque o Senhor Presidente 

não alterou o texto da proposta no sentido de se afirmar que o empréstimo deverá 

ser utilizado exclusivamente no pagamento das indemnizações aos tribunais.  

 

PROPOSTA N.º 06 – MAPA DE PESSOAL PARA 2015 

 

Nos termos da alínea ccc), do n.º1, do art.º 33º, da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, 

articulado com a alínea o), n.º 1, do art.º 25º, compete à Câmara Municipal apreciar 

e submeter à aprovação da Assembleia Municipal matérias da sua competência. 

Assim, o mapa de pessoal é tido como um importantíssimo instrumento de gestão e 

planeamento dos recursos humanos, com vista a assegurar as necessidades 

resultantes do desenvolvimento do Município. 

O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal como instrumento de gestão e 

planeamento é elaborado nos termos do art.º 29 da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LTFP) e prevê os pontos de trabalho necessários para o 

desenvolvimento das atividades das respetivas unidades e subunidades orgânicas. 

A presente proposta não implica aumento do número de postos de trabalho. 

Contrariamente verifica-se a sua redução. 

Nos termos do n.º 4 do referido art.º 29º da LTFP, o Mapa de Pessoal é aprovado 

pela entidade competente para aprovação da proposta do orçamento. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a presente proposta de Mapa de Pessoal. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  perguntou quando surgirão os efeitos práticos 

da reestruturação dos serviços municipais, uma vez que, em junho de 2014 aprovou-

se uma alteração da reestruturação dos serviços municipais com noventa dias para 

se proceder à afetação do pessoal necessário através do organigrama, e que a 24 

de setembro e a 28 de novembro surgiram despachos que nunca tiveram efeitos 

práticos. Da análise do documento do mapa de pessoal para 2015 solicitou 

esclarecimentos sobre a referência a um procedimento concursal aberto, com uma 

vaga, de cargo intermedio de 2º grau, nomeado em regime de substituição. 

 

O Senhor Presidente  solicitou a presença do técnico superior Dr. Fernando Aleixo, 

para prestar os esclarecimentos solicitados. 

 

O Senhor Dr. Fernando Aleixo esclareceu que desde outubro de 2013 não foi aberto 

nenhum procedimento concursal, mas existem procedimentos que transitaram do 

anterior executivo e que ainda não foram anulados, disse que o procedimento 

referido pela Senhora Vereadora Liliana Silva trata-se de um desses procedimentos 

transitados do anterior executivo e que como ainda não foram anulados, tem que 

constar no mapa de pessoal. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor, do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 0 votos contra e 3 

abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 

Marques. 

 

PROPOSTA N.º 07 – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PA RA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RE SÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS, FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LAVAGEM  DE 

CONTENTORES E LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAMINH A – ERROS 

E OMISSÕES / SUSPENSÃO DE PRAZO 
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Presente a ata n.º 4 de 24 de outubro de 2014, do júri do concurso em epígrafe (que 

uma cópia fica anexa aos originais desta ata) da qual consta a proposta para a 

manutenção da suspensão do prazo de entrega de propostas para a apreciação dos 

erros e omissões. 

Propõe-se  que a Câmara delibere sobre a suspensão de prazo. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor, do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 0 votos contra e 3 

abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 

Marques. 

 

PROPOSTA N.º 08 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPA L DE 

SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU A E DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS  

 

O regulamento municipal de sistemas públicos e prediais de distribuição de água e 

de drenagem de águas residuais, carece de alguns ajustes, nomeadamente no que 

concerne ao art.º 166º e 162º, nos termos da alínea k), do art.º 33º, da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à apreciação 

da Assembleia Municipal, para aprovação, os regulamentos internos 

Assim, propõe-se  que se delibere sobre a proposta que se junta e que uma cópia 

fica a fazer parte integrante desta ata. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse concordar com as alterações e que já 

no executivo anterior se verificavam necessárias. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  referiu tratar-se de duas alterações ao 

regulamento, mas que vai ter mais alterações posteriormente. Uma prende-se com 

as situações em que existem fugas de água, uma vez que, está indexado ao 

consumo de água o saneamento e resíduos, mas, uma fuga de água não constitui 
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um encargo de saneamento e portanto, referiu que a ideia é isolar o consumo 

normal do consumo extraordinário. Outra situação disse tratar-se pedido de 

pagamento em prestações, uma vez que este pagamento só está previsto nas 

situações de carência económica, e entende-se ser necessário haver essa 

possibilidade em outras situações até determinados limites. 

 

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

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

Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 09 – ISENÇÃO DE TAXAS REFERENTES À OCU PAÇÃO DO 

ESPAÇO PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DE UM RASTREIO AUDIT IVO 

GRATUÍTO A CARGO DA “ACUSTICA MÉDICA HIDDEN HEARING , 

PORTUGAL” 

 

Nos termos do art.º 8º, n.º 2, c) pode a Câmara Municipal, a pedido dos 

interessados, isentar do pagamento das taxas devidas.  

Assim, face à informação dos serviços propõe-se  a ratificação de isenção das taxas 

referentes à ocupação do espaço público no dia 19 de Novembro, entre as 9 horas e 

as 18 horas, na Praça Conselheiro Silva Torres em Caminha, à “Acústica Médica 

Hidden Hearing, Portugal”, para realização de um rastreio auditivo.  

 

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

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

Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 10 – ISENÇÃO DE TAXAS REFERENTES À OCU PAÇÃO DO 

ESPAÇO PUBLICO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE PERÍCIA AUTOMÓVEL 

– ATLÉTICO CLUBE DE CAMINHA  
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Nos termos do art.º 8º, n.º 2, a) pode a Câmara Municipal, a pedido dos 

interessados, isentar do pagamento das taxas devidas.  

Assim, face à informação dos serviços propõe-se  a ratificação de isenção das taxas 

referentes à ocupação do espaço público nos dias 15 e 16 de Novembro, a partir das 

8 horas, na vila de Caminha, em local e percursos definidos, ao Atlético Clube de 

Caminha, para realização de uma Prova de Perícia Automóvel. 

 

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

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

Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 11 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE PASSE ESC OLAR DO 

ALUNO RICARDO DANIEL ARAGÃO LIMA 

 

Em conformidade com o disposto na alínea u), nº 1, do artº33, da Lei 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, face à informação dos serviços do setor de ação social propõe-se  que a 

câmara delibere isentar o pagamento do passe escolar ao aluno Ricardo Daniel 

Aragão Lima. 

 

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

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

Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 12 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE PASSE ESC OLAR DO 

ALUNO RICARDO MIRANDA LOUREIRO PAULOS 
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Em conformidade com o disposto na alínea u), nº 1, do artº33, da Lei 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, face à informação dos serviços do setor de ação social propõe-se  que a 

câmara delibere isentar o pagamento do passe escolar ao aluno Ricardo Miranda 

Loureiro Paulos. 

 

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

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

Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

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

CONSUMO DE ÁGUA – CARLOS LÍRIO MARTINS 

 

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 Setembro de 2014, a Carlos Lírio 

Martins, residente na Rua da Torre, n.º 195, na Freguesia de Âncora, consumidor 

n.º 6889, conforme consta no anexo 2 dos parâmetros da avaliação socioeconómica 

deliberados na reunião de câmara do dia dezoito de Janeiro de 2012. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que vai votar contra esta proposta e a 

seguinte, porque considera ser injusta esta isenção, uma vez que, conhece a 

situação pessoalmente. 

 

O Senhor Presidente  solicitou à técnica Dra. Patrícia Gomes para dar 

esclarecimentos sobre esta proposta e a seguinte, nomeadamente quanto à 

avaliação socioeconómica  

 

A Senhora Dra. Patrícia Gomes esclareceu que o munícipe foi avaliado e cumpre os 

requisitos conforme os documentos que foram apresentados, e no caso concreto, 

em articulação com a segurança social, foi solicitada informação relativa aos 

rendimentos do requerente e da esposa. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 2 votos contra dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Manuel Marques e 1 abstenção da Senhora 

Vereadora Liliana Silva. 

 

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

CONSUMO DE ÁGUA – CARLOS LÍRIO MARTINS 

 

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 Setembro de 2014, a Carlos Lírio 
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Martins, residente na Rua da Torre, n.º 195, na Freguesia de Âncora, consumidor 

n.º 6490, 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 3 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 2 votos contra dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Manuel Marques e 1 abstenção da Senhora 

Vereadora Liliana Silva. 

 

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

CONSUMO DE ÁGUA – MARIA ANTÓNIA OLIVEIRA RIBEIRO DE  QUEIRÓS 

 

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 Setembro e Outubro de 2014, a Maria 

Antónia Oliveira Ribeiro de Queirós, residente na Rua da Gateira, n.º 85, na 

Freguesia de Moledo, consumidor n.º 20747, 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 6 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

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

Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 16 – ISENÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO DA D ÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – MARIA MARGARIDA SIMÕES 

 

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 parcial de 25% da 

dívida de consumo de água referente ao mês de Maio de 2013, a Maria Margarida 

Simões, residente na Rua do Calvário, na Freguesia de Âncora, consumidor n.º 

6671, 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 6 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

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

Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 17 – ISENÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO DA D ÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA E PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE E M 

PRESTAÇÕES – CARLOS ALBERTO COELHO REGO 

 

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

débil”.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se  a isenção parcial de 75% da 

dívida de consumo de água referente aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2014 

e pagamento do valor remanescente em 4 prestações, a Carlos Alberto Coelho 

Rego, residente na Rua Professor Maria Portela, nº 293, na Freguesia de Vila Praia 

Âncora, consumidor n.º 19519, 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 6 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

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

Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 18 – 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 6 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

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

Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 

 
PROPOSTA N.º 19 – ISENÇÃO DE DERRAMA RELATIVA AOS L UCROS 

TRIBUTÁVEIS DE 2014  

 
Nos termos do art.º 8º, do regimento da Câmara Municipal, os vereadores do Partido 

Social Democrata apresentam a seguinte proposta de alteração à proposta numero 

3 da ordem de trabalhos: 
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- Considerando a posta do Município em apoiar o empreendedorismo e o tecido 

empresarial do concelho; 

- Considerando que para esse apoio é necessário desenvolver ações que estimulem 

o desenvolvimento da economia e o combate ao desemprego; 

- Considerando, ainda, que a proposta de conceder a isenção de derrama às 

empresas instaladas ou que instalem a sua sede social no concelho de Caminha 

constitui um contributo importante para dinamizar e fortalecer o tecido empresarial 

do Concelho, como setor indispensável ao desenvolvimento sustentável do 

Concelho; 

Os Vereadores do Partido Social Democrata propõe que a Câmara Municipal 

delibere aprovar a isenção da Derrama para todas as empresas. 

 

A presente proposta foi rejeitada com 3 votos a contra do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 3 votos a favor dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, e o Senhor 

Presidente usou o voto de qualidade. 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Sra. D. Ana Maria Porto Amorim Lages  disse o filho esteve nos Açores a estudar 

na faculdade e recorreu ao apoio da Ação Social, e a determinado tempo foi-lhe 

retirada a bolsa de estudos correndo, por isso, o risco de ser expulso da faculdade 

por falta de pagamento das propinas, e ninguém a ajudou a resolver o problema, 

muito embora se tenha dirigido varias vezes ao setor de ação social da Câmara. 

Referiu ter problemas financeiros que se agravarão com o facto de o marido estar 

desempregado, mais uma vez, referiu, que os serviços de Ação Social não a 

ajudaram. Concluiu dizendo achar que foi perseguição do anterior executivo.  

 

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

quando eram 17 horas e 12 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 
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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, 03 de Dezembro de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

O FUNCIONÁRIO 

 
 

_______________________________________________ 
(Tomás Henrique Fernandes Antunes) 

 


