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ATA NÚMERO 23/18 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 7 DE 

NOVEMBRO DE 2018. 

 

Aos sete dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de GUILHERME 

CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, presidente em exercício, e com a presença dos 

Senhores Vereadores LILIANA DE SOUSA RIBEIRO, RUI MIGUEL RIO TINTO 

LAGES, JOSÉ MANUEL MARTINS PRESA, PAULO PINTO PEREIRA e LILIANA 

SOFIA BOUÇA DA SILVA. 

Não esteve presente o Senhor Presidente LUÍS MIGUEL DA SILVA MENDONÇA 

ALVES, cuja falta foi justificada. 

 

Iniciada a reunião, às 15:00 horas, pelo Senhor Presidente em exercício Guilherme 

Cesário Lagido Domingos foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente em exercício cumprimentou os presentes e solicitou a 

introdução de mais duas propostas na ordem de trabalhos sobre Alteração 

Temporária da Postura de Trânsito e Estacionamento na União de Freguesias de 

Caminha e Vilarelho para Instalação de Condutas de Gás Natural – Ratificação e 

Alteração Temporária da Postura de Trânsito e Estacionamento na União de 

Freguesias de Moledo e Cristelo e na União de Freguesias de Caminha e Vilarelho 

para Realização de Trabalhos de Conservação da Via Férrea – Ratificação. A 

introdução das referidas propostas foi anuída por todos os Senhores Vereadores, as 

quais passaram a constar na ordem do dia como propostas números seis e sete, 
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respetivamente, e a proposta de aprovação da minuta da ata como proposta número 

oito. 

De seguida deu a palavra aos Senhores Vereadores. 

 

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

deliberação de aprovação do GOP e Orçamento para 2019 foi enviada para os 

Senhores Deputados da Assembleia Municipal sem a declaração de voto dos 

Vereadores do PSD, conforme a Lei obriga. Esta situação tem acontecido 

recorrentemente e solicitou que a referida declaração de voto fosse enviada para os 

Senhores Deputados da Assembleia Municipal. 

Solicitou o balancete analítico que é entregue todos os meses na primeira reunião 

de cada mês. 

Solicitou também que os arbustos da avenida Dr. Dantas Carneiro, junto à EN13, 

fossem podados, uma vez que impedem a visibilidade nos cruzamentos. 

Perguntou a que se referem várias placas que estão distribuídas na vila de Caminha 

a dizer “aluga-se”, uma vez que se encontram em espaço público, desconhecendo-

se a sua legalidade. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira cumprimentou os presentes e no âmbito da 

questão do descongelamento das carreiras, perguntou quando estão previstos os 

descongelamentos e a atualização salarial. 

 

O Senhor Presidente em exercício solicitou que seja enviada a declaração de voto 

referida pela Senhora Vereadora Liliana Silva aos Senhores Deputados da 

Assembleia Municipal. 

Solicitou também a entrega do balancete analítico e comprometeu-se a verificar a 

situação dos arbustos junto à EN13. 

Referiu também que já se tem questionado o fim a que se destinam as placas com a 

referência “aluga-se” e comprometeu-se a verificar de que se trata. 
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Admitiu que o Senhor Vereador Paulo Pereira na reunião de Câmara anterior 

colocou a questão sobre o descongelamento das carreiras e explicou que essa 

situação está dependente da conclusão da avaliação, tendo neste momento três 

casos para analisar, uma vez que há algumas situações que são um pouco 

complexas, no entanto deve-se ter o processo de 2012 concluído. Também falta 

concluir o processo de avaliação de 2013/2014, bem como atribuir a nota de 

2015/2016, que já está decidida pelo conselho coordenador de avaliação. Assim, só 

depois de concluir estes processos é que se pode analisar quem esta em posição de 

progredir. 

Fez uma intervenção explicativa sobre o Plano da Orla Costeira entre Caminha e 

Espinho (POC), uma vez que este plano entrou em discussão pública na passada 

segunda-feira, dia 5 de novembro. 

O processo foi naturalmente acompanhado pelo Município de Caminha, com os 

avanços, recuos e paragens que qualquer plano desta natureza tem, na discussão 

pública prevê-se que irá ser um pouco prejudicado. 

O POC foi desde logo enquadrado em resultado das grandes discussões do 

aquecimento global, o urbanismo junto ao mar e com alguns acidentes urbanísticos, 

não havendo dúvidas que o avanço do mar impõe que ao fazer um plano de 

regulação da orla costeira haja preocupações de defesa das zonas vulneráveis. 

Este POC tem uma parte de ordenamento, em que para proteger o litoral devem ser 

definidas duas faixas de proteção, que vão para além do domínio público marítimo, 

até ao ponto que se pensa que chegará o mar até 2050, a chamada faixa de 

salvaguarda de tipo 1; a segunda faixa de salvaguarda de tipo 2, pensa-se que será 

o ponto a que chegará o mar em 2100. 

A delimitação é feita com base nuns modelos que simulam e incluem vários cenários 

do aquecimento global e do crescimento do nível do mar, delimitando estas faixas de 

salvaguarda. 

Todos concordam que nas faixas mais vulneráveis deve haver proteção, no entanto 

a discussão acentua-se quando as questões se colocam em casos particulares. 
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No Concelho de Caminha as faixas de salvaguarda têm consequências em termos 

urbanísticos, em que na faixa de salvaguarda de tipo 1 não se pode fazer mais do 

que reabilitação urbana. Nas faixas de salvaguarda de tipo 2 pode-se construir, mas 

não se pode ter construção com garagens subterrâneas. 

No litoral, as praias são consideradas dunas, que são estruturas móveis, muito 

variáveis com os ventos e marés, no entanto são as que protegem o litoral. Ao 

intervir nas praias deve haver sempre o cuidado de fazer sempre as que não tenham 

impacto sobre o cordão dunar. 

Relativamente ao Concelho de Caminha há um conjunto de situações que foram 

reivindicadas e que não foram acolhidas, no entanto há outras que foram acolhidas. 

Havia dois apoios de praia no Camarido, os quais se mantêm, apesar de um ter 

ardido. A praia de Moledo teve o acolhimento de um apoio de praia na zona sul e 

não está descartada a hipótese de ser criado outro a norte para apoio à prática de 

atividades desportivas. Em Vila Praia de Âncora foi negado o reconhecimento de 

praia de mar da praia das camboas, por não ter dimensão suficiente; foi aceite um 

apoio de praia para apoio à prática desportiva; no Forte do Cão também havia a 

intenção de criar um equipamento que também não teve acolhimento. 

Depois de muitas discussões nas reuniões preparatórias, em que Caminha fez uma 

argumentação intensa, nessas faixas de salvaguarda já permitem a construção em 

determinados locais. O município defende que numa faixa urbana consolidada como 

a frente da Av. Ramos Pereira em Vila Praia de Âncora devem ser permitidas as 

colmatações urbanas, ainda que em faixa de salvaguarda de tipo 1, no entanto a 

Agência Portuguesa do Ambiente numa primeira fase não aceita esta proposta, pelo 

que não está garantida, sendo esta a principal razão que levou o Município de 

Caminha a votar contra a proposta de POC. 

Apelou a que haja uma participação dos interessados na discussão pública desta 

proposta. 

Esclareceu que as demolições no âmbito do POC decorrem da delimitação do 

domínio público marítimo, o qual é definido como cinquenta metros a seguir à maré 
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mais alta dos últimos cem anos, o qual muda todos os anos. No entanto as 

demolições que o POC prevê não abrangem o território do Concelho de Caminha. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que vai analisar o POC para se 

pronunciar. Lamentou que já tenham ocorrido reuniões e só nesta fase é que se 

tenha conhecimento destas matérias. No entanto parece que mais uma vez se está 

perante um governo que vem de régua e esquadro fazer delimitações. 

 

O Senhor Vereador José Presa perguntou se o executivo, para tomar esta posição, 

ouviu alguém das forças vivas do concelho, ou se é uma posição exclusiva do 

executivo. 

Solicitou que fosse fornecido todo o processo do POC que está em discussão 

pública. 

 

O Senhor Presidente em exercício respondeu que todo o processo do POC está 

disponível para consulta no site da Agência Portuguesa do Ambiente. 

Esclareceu que esta questão foi esgrimida em vários processos de licenciamento, 

bem como na fase de elaboração do PDM houve diversas discussões com a APA 

sobre esta matéria e não há dúvidas quanto ao interesse do assunto. 

Referiu que os planos semelhantes em Aveiro, Ovar e zona sul de Lisboa foram 

aprovados com esta disposição e com estas condicionantes, o que dificulta que haja 

uma atuação diferente. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 1 – REGULAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE 

ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA DO MUNICÍPIO DE CAMINHA; 
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Compete à Câmara Municipal deliberar submeter à discussão pública e apreciação 

em Assembleia Municipal os Regulamentos necessários à organização e 

funcionamento dos seus serviços; 

Assim, nos termos da alínea k), do n.º 1, do art.º 33º, conjugada com a alínea g), do 

n.º 1, do art.º 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar submeter a discussão pública a 

proposta de Regulamento do Regime Especial de Esterilização de Animais de 

Companhia do Município de Caminha, que uma cópia fica a fazer parte integrante da 

ata. 

 

O Senhor Presidente em exercício explicou que este regulamento está agora a ser 

colocado em discussão pública. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva perguntou como está o ponto de situação do 

procedimento de recrutamento do veterinário municipal, até porque este 

regulamento diz no art.º 4º, alínea a), que para as pessoas acederem ao programa 

de esterilização têm que ter uma declaração do médico veterinário municipal, no 

entanto os Vereadores do PSD darão os seus contributos em sede de discussão 

pública. 

 

O Senhor Presidente em exercício solicitou esclarecimentos à Chefe de Divisão de 

Ambiente, Economia e Serviços sobre o concurso de recrutamento do veterinário 

municipal. 

 

A Senhora Chefe de Divisão de Ambiente, Economia e Serviços, Angelina 

Cunha, informou que o procedimento de correção das provas escritas estará 

concluído na próxima semana. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo 
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Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 2 – PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA 

(ABAE) NO ÂMBITO DO PROGRAMA ECO-ESCOLAS 2018/2019; 

 

No âmbito do programa eco-escolas da Associação Bandeira Azul da Europa 

(ABAE), a Câmara Municipal de Caminha tem vindo, desde o ano 2008, a colaborar 

com a ABAE e com as escolas do Concelho neste programa, celebrando um 

protocolo de parceria entre a Câmara Municipal e a ABAE. 

Considerando ainda que o apoio e colaboração da Câmara Municipal de Caminha 

no desenvolvimento do programa assume elevada importância no prosseguimento 

das estratégias de Educação Ambiental planeadas para o Município; 

Considerando o número de estabelecimentos de ensino (públicos e privados) 

habitualmente aderentes ao projeto;  

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o protocolo referido em 

epígrafe, que uma cópia fica a fazer parte integrante da ata. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo 

Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 3 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ADRIMINHO – ASSOCIAÇÃO 

DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DO VALE DO MINHO; 

 

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, conforme solicitado, propõe-se que seja atribuído um subsídio no valor de 

5.000,00€ (cinco mil euros) à ADRIMINHO – Associação de Desenvolvimento Rural 

Integrado do Vale do Minho, para fazer face às necessidades técnicas da 

Associação, para concretizar o desenvolvimento de ações, projetos e iniciativas para 

promoção e desenvolvimento do território do Vale do Minho, em geral e o 

desenvolvimento local do Concelho de Caminha, em particular. 

 

O Senhor Presidente em exercício explicou que a Adriminho é uma associação de 

desenvolvimento rural que promove determinados investimentos de pequena 

dimensão, estando a decorrer duas candidaturas com o Município de Caminha, uma 

para a Serra d’ Arga e outra para apoio à prática de surf. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva tendo em conta a informação, perguntou quais 

foram os trabalhos e projetos que ao longo dos anos a Adriminho fez para o 

Concelho de Caminha. 

 

O Senhor Presidente em exercício perguntou à Chefe de Divisão de Ambiente, 

Economia e Serviços se tem alguma informação mais concreta. 

 

A Senhora Chefe de Divisão de Ambiente, Economia e Serviços, Angelina 

Cunha, respondeu que há vários projetos submetidos a financiamento através da 

Adriminho e disponibilizou-se para recolher essa informação nos serviços e fornecê-

la aos Senhores Vereadores. 

 

O Senhor Presidente em exercício esclareceu que há determinados projetos de 

pequenas dimensões que só podem ser candidatados através deste tipo de 

associações. 

 

O Senhor Vereador José Presa questionou a existência de diversas instituições, o 

que confunde a que se destina determinadas competências, uma vez que os 
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serviços do município também têm gabinetes para tratar de projetos e candidaturas, 

devendo-se equacionar se vale a pena pertencer a todas estas instituições. 

 

O Senhor Presidente em exercício explicou que os sistemas de incentivos são 

muito diferenciados e têm um grau de complexidade muito grande e, por isso, ou se 

tem verdadeiros especialistas nestes sistemas que os discutem ainda antes de 

existirem, ou então perde-se as oportunidades, devendo haver um organismo 

intermédio que faça esta ligação. 

 

O Senhor Vereador José Presa esclareceu que não critica as associações, só 

colocou a questão de que se deve discutir sempre se faz sentido existirem. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente em 

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro e Rui Lages, 0 votos contra e 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Paulo Pereira e Liliana 

Silva. 

 

PROPOSTA N.º 4 – ISENÇÃO DE 50% DAS TARIFAS DEVIDAS PELA LIGAÇÃO 

À REDE PÚBLICA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA FREGUESIA DE 

ÂNCORA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO; 

 

Considerando de todo o interesse para o município que se aumentem as taxas de 

adesão às redes públicas de drenagem e tratamento de águas residuais produzidas 

no Concelho, contribuindo para a melhoria da eficiência e sustentabilidade dos 

sistemas; 

Considerando que o aumento das taxas de adesão constitui um importante 

contributo para a melhoria da qualidade ambiental do concelho, permitindo, ainda 

rentabilizar os investimentos efetuados e em curso; 
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Atendendo a que muitas famílias enfrentam dificuldades na gestão do seu 

orçamento familiar, no qual assume sobrecarga acrescida o montante dos normais 

encargos devidos pela concretização das ligações referidas; 

Tendo em conta que se encontra em fase de conclusão a nova rede de drenagem 

de águas residuais domésticas dos arruamentos da Freguesia de Âncora que se 

indicam: 

Avenida Paulino Velho Gomes, Rua da Torre, Rua do Cruzeiro, Rua do Enchão, Rua 

de Santa Luzia, Rua do Concheiro, Rua Dr. Teixeira Queiroz, Rua do Cadinho, Rua 

de Currais, Rua Calçada do Dourado, Rua do Dourado, Rua do Viso, Rua da 

Bargiela e Rua da Portela. 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar: 

- Que seja prorrogada até 31 de dezembro do corrente ano (2018) uma redução de 

50% nos valores que estejam em vigor no referido período dos encargos 

decorrentes da ligação de saneamento em habitações unifamiliares servidas pela 

rede pública de drenagem de águas residuais referida, e desde que que não se 

verifique uma extensão superior a 20,00 metros; 

- Que os restantes 50% do valor em causa, possam ser pagos em doze prestações 

mensais anexadas na fatura da água; 

- Que sejam abrangidos pelo incentivo em causa os pedidos apresentados desde o 

término do prazo anteriormente aprovado (30 de setembro de 2018) e cuja 

apreciação esteja em curso; 

- Que sejam abrangidos todos os pedidos apresentados antes da data de entrada 

em vigor da mesma (25 de julho de 2018) no âmbito desta empreitada e cujos 

orçamentos foram já liquidados, concedendo-se aos titulares a possibilidade de 

solicitar a devolução do valor correspondente ao incentivo em causa; 

Nos termos do disposto no art.º 161º do Regulamento Municipal dos Sistemas 

Públicos e Prediais de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais 

do Município de Caminha, em caso de comprovada insuficiência económica, existe a 

possibilidade de isenção total ou parcial do referido pagamento. 
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Propõe-se ainda que se proceda à ampla divulgação da entrada em vigor desta 

medida, informando a população. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo 

Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 5 – PAGAMENTO DE DÍVIDA DO CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES NA INSTALAÇÃO NÚMERO 871; 

 

Nos termos do n.º 4, do art.º 166º, do Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos 

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

de Caminha, será permitido o pagamento fracionado do montante da fatura, 

independentemente da situação económica do consumidor. 

Assim, nos termos da informação dos serviços de Ação Social, propõe-se que a 

Câmara Municipal delibere aprovar que a requerente Rosa Maria Rodrigues da Silva 

beneficie do pagamento do valor em dívida, relativa ao mês de março de 2018, em 6 

prestações mensais, referente ao consumo de água na instalação número 871, cujo 

titular é Nelson Manuel S. Pires. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo 

Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 6 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAMINHA E VILARELHO 

PARA INSTALAÇÃO DE CONDUTAS DE GÁS NATURAL – RATIFICAÇÃO; 

 

Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da instalação de condutas de gás 

natural, na União de Freguesias de Caminha e Vilarelho, no dia 23 de novembro de 
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2018, propõe-se que a Câmara Municipal delibere ratificar do despacho do Senhor 

Vice-Presidente da Câmara Municipal datado de 05/11/2018 que deferiu o corte e 

condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel como se indica:  

Condicionamento e suspensão temporária de trânsito e estacionamento proibido, na 

Calçada de Santo António, na União de Freguesias de Caminha e Vilarelho, no 

período compreendido entre o dia 05 e o dia 23 de novembro do corrente ano. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo 

Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 7 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOLEDO E CRISTELO E 

NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAMINHA E VILARELHO PARA REALIZAÇAO 

DE TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO DA VIA FÉRREA – RATIFICAÇÃO; 

 

Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da realização de trabalhos de 

conservação da via férrea, na União de Freguesias de Caminha e Vilarelho e União 

de Freguesias de Moledo e Cristelo, nos dias 12, 13, 14 e 15 de novembro de 2018, 

propõe-se que a Câmara Municipal delibere ratificar do despacho do Senhor Vice-

Presidente da Câmara Municipal datado de 29/10/2018 que deferiu o corte e 

condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel como se indica:  

- 12/13 de novembro entre as 22:00h e as 06:00h – PN Pk100+762 (Moledo); 

- 13/14 de novembro entre as 22:00h e as 06:00h – PN Pk100+762 (Moledo); 

- 14/15 de novembro entre as 22:00h e as 06:00h – PN Pk100+819 (Sra. da Agonia). 

Suspensão temporária de trânsito na Avenida Eng.º Couto dos Santos, na União de 

Freguesias de Moledo e Cristelo, das 22H00M ás 06H00M, entre o dia 12 e o dia 14 

de novembro do corrente ano; 
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Suspensão temporária de trânsito na rua da Cabana, na União de Freguesias de 

Caminha e Vilarelho, das 22H00M ás 06H00M, entre o dia 14 e o dia 15 de 

novembro do corrente ano. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo 

Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 8 – 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 em 

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, Paulo 

Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Senhora Idalina Torres fez uma intervenção sobre a necessidade de se proceder 

à esterilização de animais, uma vez que o abrigo de animais de Caminha está a ficar 

lotado e sem capacidade para acolher mais animais. Solicitou uma intervenção 

urgente sobre esta matéria, porque quanto mais tempo passar, mais a situação se 

torna incontrolável. 

 

O Senhor Presidente em exercício comprometeu-se a analisar a situação. 

 

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

a reunião quando eram 17 horas e 15 minutos, da qual, para constar e por estar 

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



 

 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  C a m i n h a 

Ata 23/18 de 07/11/2018 
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exercício e por mim, Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da 

Secção de Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 

 

Paços do Município de Caminha, 7 de Novembro de 2018 

 

ASSINATURAS: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO 

 

___________________________________________ 

Guilherme Cesário Lagido Domingos 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 

___________________________________________ 

Tomás Henrique Fernandes Antunes 


