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ATA NÚMERO 24/18 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 21 DE 

NOVEMBRO DE 2018. 

 

Aos vinte e um 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, RUI ANTÓNIO OLIVEIRA FERNANDES, 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, tendo sido substituído por RUI ANTÓNIO 

OLIVEIRA FERNANDES, elemento seguinte na lista do Partido Socialista. 

 

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 de seguida deu a 

palavra aos Senhores Vereadores. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva cumprimentou os presentes e perguntou se há 

alguma informação acerca das placas que estão na vila de Caminha com a 

designação “aluga-se”. 
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O Senhor Presidente em exercício esclareceu que quando foi instalada a 

sinalética do “Minipreço” foi solicitada a autorização à Câmara Municipal para 

licenciar a sinalização da localização do referido estabelecimento, a qual foi 

concedida pelo prazo de um ano, prorrogável por iguais períodos, para o fim que foi 

solicitada. No entanto hoje mesmo solicitou que fosse verificado em que termos foi 

autorizada a colocação da sinalização, o fim a que se destina e se não estiver a ser 

cumprido será removida. Portanto as placas com a designação “aluga-se” destina-se 

ao aluguer do “Minipreço”, o que não tem lógica nenhuma e claro que não estando 

cumpridos os objetivos serão removidas. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que não faz sentido a sinalética ter sido 

licenciada para um fim e estar a ser usada para outro fim, pelo que deve ser retirada 

rapidamente. 

 

O Senhor Presidente em exercício disse que na reunião de Câmara anterior foi 

questionada a atividade da Adriminho deu conta dos projetos que esta associação 

apoiou no Concelho de Caminha. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 

17/10/2018; 

 

Proposta retirada. 

 

PROPOSTA N.º 2 – CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE 

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA 

SIDÓNIO PAIS; 
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Conforme proposta dos serviços que fica a fazer parte integrante desta ata, propõe-

se que a Câmara Municipal delibere aprovar o projeto de execução, caderno de 

encargos, cláusulas técnicas, plano de segurança e saúde em projeto, plano de 

gestão de resíduos em construção e respetiva abertura de procedimento para o 

concurso público da empreitada de requalificação e ampliação da Escola Básica e 

Secundária Sidónio Pais. 

 

O Senhor Presidente em exercício explicou que com esta proposta está em causa 

a aprovação dos procedimentos que permitem lançar o concurso público da 

empreitada de requalificação e ampliação da Escola Básica e Secundária Sidónio 

Pais. Houve uma primeira fase com o primeiro concurso que ficou deserto porque as 

propostas ultrapassavam largamente o montante que estava previsto para a 

empreitada. Na sequência disso, houve o cuidado de informar o Agrupamento, 

Associações de Pais e todos os intervenientes da necessidade de fazer uma revisão 

do projeto no sentido de acomodar os montantes disponíveis para a obra.  

Reconheceu que se trata de uma situação desagradável e polémica, e que acontece 

com mais frequência do que seria desejável, onde cada vez mais acontece em 

resultado da falta de oferta de empresas com dimensões para prestação deste tipo 

de serviços. Naturalmente que também há alguma anomalia no projeto que foi 

desenvolvido, nomeadamente, no que diz respeito à questão dos estudos 

geotécnicos por ser uma zona sensível, a qual deveria ter sido acautelada. 

Reforçou que esta situação é desagradável e possivelmente desta vez ficará 

ultrapassada, até porque já está previsto no concurso as diligências que é preciso 

tomar para acomodação das obras com atividade letiva, o que não é fácil.  

Concluiu que a situação está hoje mais amadurecida e desta vez o processo 

avançará sem grandes dificuldades. 

 

O Senhor Vereador José Presa cumprimentou os presentes e em análise 

comparativa entre o projeto aprovado em maio e o atual, questionou sobre as 

matérias que lhe causam dúvidas, nomeadamente: 
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Na documentação para esta reunião consta uma estimativa orçamental com 

quantidades e com valores unitários, que chegam ao valor total, no entanto, na 

documentação que foi apresentada em maio apenas trazia quantidades, sem 

constar preços unitários, apenas o total, não se percebendo como se chega ao valor 

total. Reconheceu que não levantou esta questão na altura, talvez pela sua 

inexperiência nestas matérias. Disse que esta situação mostra que a documentação 

fornecida em maio não estava devidamente explícita. 

Perguntou como se chegou a estes valores, uma vez que o projeto foi reformulado 

de forma a conseguir adaptá-lo às verbas disponíveis. 

Perguntou também se um concurso que inicialmente estava orçamentado em 

2.700.000.00€ como é que vai agora ser candidatado por 3.500.000.00€. 

Perguntou igualmente, como é que um projeto que é minimizado, estudado para 

diminuir obra, custa mais 30% do que custava o anterior com mais obra. Questionou 

qual foi a estimativa orçamental mal feita, a primeira ou a segunda. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva reforçou que deve ser justificado que neste 

projeto há menos intervenções a nível da escola e aumenta o valor global da obra. 

Há necessidade de haver o esclarecimento cabal sobre esta questão. Disse que 

teve conhecimento que foi dito numa reunião com professores e Associação de Pais, 

que o município irá fazer um esforço muito grande, porque iria comparticipar 15% 

desta obra. Solicitou aos responsáveis desta afirmação que fossem corretos na 

informação que é prestada, porque no fundo o município não vai comparticipar 15%, 

mas sim, 7,5%, porque o restante é comparticipado pelo Ministério da Educação. 

Lamentou que este esforço tenha que ser feito pelo município, porque a obra tem 

que ser feita com urgência, mas é um equipamento do Estado, pelo que deveria ser 

o Estado a assumir a totalidade da comparticipação. 

 

O Senhor Vereador Rui Lages cumprimentou os presentes e esclareceu que no 

primeiro concurso não estavam incluídos os contentores no âmbito da empreitada e 

nesta empreitada foi decidido incluir os contentores, porque se não fossem incluídos 
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pagar-se-ia um IVA de 23%, uma vez que é uma prestação de serviços. Assim, se 

estiverem incluídos no âmbito da empreitada será pago um IVA de 6% e, portanto, 

há uma diferença substancial, a bem da gestão do erário público.  

Explicou que os interessados do anterior concurso que se pronunciaram, disseram 

que havia um diferencial de cerca de um milhão de euros daquilo que era a 

estimativa para o que achavam que a obra iria custar, pelo que foi necessário rever 

os preços de mercado e atualizá-los, por forma a que neste concurso possa haver 

empresas que concorram para se conseguir edificar a escola.  

Esclareceu também que o que foi dito na reunião com professores e Associação de 

Pais foi que a comparticipação comunitária era e é de 85%, portanto, todas as 

ilações posteriores foram tiradas por quem as tirou. Para além da comparticipação, 

cabe ao município 7,5%, bem como o remanescente do valor final do concurso, que 

só será apurado quando se souber a proposta vencedora do concurso. 

 

O Senhor Presidente em exercício reconheceu que a parte mais aborrecida de 

todos os projetos é esta parte que se discute o projeto em si, uma vez que desde o 

momento que se tem uma ideia até ao momento que a obra é executada, dois terços 

do tempo, gasta-se na parte do projeto.  

Reforçou que o projeto está agora muito mais maduro do que no outro concurso, 

porque foi possível rever preços e quantidades, com uma indicação clara de cada 

componente do projeto, o que orienta as respostas ao concurso. Também está muito 

mais maduro porque os contentores a contratar, com a diferença do IVA, também 

relevante, mas para além disso, é muito mais verdade que os contentores só se 

contratam porque há uma obra e, portanto, faz todo o sentido que façam parte da 

empreitada. Assim, neste ponto de vista o processo está agora muito mais maduro e 

os resultados vão ser muito mais positivos. 

 

O Senhor Vereador José Presa voltou a questionar se a diferença do valor da 

candidatura pode causar problemas no financiamento. 
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O Senhor Vereador Rui Lages respondeu que não há problema com o valor da 

candidatura, uma vez que a comparticipação é sempre a mesma. 

 

O Senhor Vereador José Presa disse que a primeira estimativa orçamental foi mal-

executada e agora foi necessário corrigir os valores. 

 

O Senhor Vereador Rui Lages esclareceu que é importante englobar no âmbito da 

empreitada a questão dos contentores, porque se houver algum tipo de derrapagem 

na execução da empreitada e esta demorar mais tempo do que previsto cabe ao 

empreiteiro assegurar o pagamento dos contentores. Se estivessem fora do âmbito 

da empreitada teria que ser o município a assegurar esse pagamento extra. 

 

O Senhor Vereador José Presa perguntou o que foi reduzido no projeto, 

relativamente ao anterior. Perguntou também a razão pela qual foi reduzida a 

quantidade de mico estacas. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que lhe foi transmitido que na reunião 

referida foi proferida a afirmação de que a comparticipação do município seria de 

15%, no entanto ao dizer-se que o valor do financiamento é de 85%, está-se a dizer 

exatamente o mesmo. 

Referiu que se agora é que se está numa fase mais madura deste projeto, é razão 

para se ficar com receio perante o sinal de incompetência que está a ser dado, uma 

vez que em outros municípios já há escolas a serem inauguradas ao abrigo dos 

mesmos fundos. Em Caminha, a 20 dias do término do financiamento, é que se tem 

um projeto mais amadurecido, correndo-se o risco de perder o financiamento. É um 

assunto extremamente grave para se estar a brincar aos projetos e só agora ter o 

projeto amadurecido. 

 

O Senhor Presidente em exercício concordou que é extremamente grave, uma vez 

que este processo já deveria ter sido desencadeado há vinte anos atrás. 
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O Senhor Vereador Rui Lages esclareceu que as alterações se prendem ao nível 

das caixilharias, AVAC’s e no corte na realização de obra no bloco 1, onde 

funcionam os serviços administrativos, cantina e etc. Os principais cortes de obra 

são neste bloco. 

Esclareceu também que respondeu à pergunta que lhe foi dirigida, tendo respondido 

que o financiamento da obra é de 85%. 

Retorquiu a afirmação de se andar a brincar aos projetos, uma vez que foi este 

executivo em 2016 que com vontade politica, forte, quis que a escola fosse uma 

realidade, tendo-se andado durante várias décadas a empurrar cada vez mais a 

execução desta obra. Referiu que foi este executivo em 2016 que arranjou uma linha 

de financiamento e um arquiteto, que é professor daquela escola e a conhece muito 

bem, tendo o executivo salvaguardado todos os aspetos e se hoje se está a discutir 

este assunto pela segunda vez é porque não se baixou os braços para a execução 

desta obra. Foi este executivo que quis a escola e pugnou por ela e irá continuar a 

pugnar por ela, custe o que custar. Esta proposta ao ser aprovada passa a 

responsabilidade para o lado dos empreiteiros e só se as empresas não quiserem 

realizar esta obra é que ela não será executada. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que esta linha de financiamento surgiu 

agora e não foi este executivo que a conseguiu, no entanto fosse qual fosse o 

executivo, com certeza que não deixaria cair esta intervenção. O que se coloca em 

causa relativamente ao projeto é o tempo que está a demorar em Caminha, uma vez 

que em outos concelhos já esta tudo mais avançado. 

 

O Senhor Vereador José Presa voltou a questionar a razão pela qual foi reduzida a 

estacaria. 

 

O Senhor Vereador Rui Lages solicitou esclarecimentos sobre esta matéria à 

Chefe de Divisão de Urbanismo, Planeamento, Obras e Edifícios. 
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A Senhora Chefe de Divisão de Urbanismo, Planeamento, Obras e Edifícios, 

Lara Mendes, esclareceu que conforme foi referido pelo Senhor Vereador Rui Lages 

a redução da estacaria prende-se com a redução de trabalhos no bloco 1, uma vez 

que parte da estacaria iria ter incidência no aumento desse edifício e a grande 

expressão de redução de custos é precisamente no bloco 1. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores, Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 3 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 

AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS; 

 

Considerando a delegação de competências, de 26/01/2018, da Assembleia 

Municipal no Presidente da Câmara, ao abrigo do n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de junho, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, em que o 

Presidente tem competência para autorizar compromissos plurianuais de valor 

inferior a €99.759,58; 

Considerando que os compromissos plurianuais não enquadráveis na referida 

delegação de competências, ou seja, compromissos plurianuais de valor superior a 

€99.759,58, terão de ser autorizados pela Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea 

c) do n.º 1 do artigo 6.º da referida Lei. 

Considerando a autorização do órgão deliberativo de 27/04/2018 referente ao 

compromisso plurianual a gerar pela empreitada “Requalificação e ampliação da 

Escola Básica e Secundária Sidónio Pais – Caminha”; 

Considerando que o procedimento para execução da empreitada, autorizado pelo 

Executivo em 02/05/2018, não teve lugar a adjudicação pelo que terá de ser aberto 

novo procedimento com novos valores; 

Considerando ainda que se trata de uma empreitada de grande interesse municipal; 
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Considerando ainda que a mesma tem financiamento comunitário aprovado, mas 

que por via da não adjudicação do primeiro procedimento de contratação aberto em 

02/05/2018, que obrigou a uma revisão do projeto de execução, pode, por questões 

de prazos de candidatura, perder o financiamento. 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar: 

- Autorização do órgão executivo para a alteração do compromisso plurianual 

previamente autorizado: 

1. Empreitada “Requalificação e ampliação da Escola Básica e Secundária 

Sidónio Pais – Caminha”, com um valor total estimado de € 3.710.000,00; 

a. Ano 2019: €1.000.000,00; 

b. Ano 2020: €2.710.000,00. 

 

O Senhor Presidente em exercício explicou que esta proposta decorre da anterior 

e tem a ver precisamente com o projeto da Escola Sidónio Pais, por forma a ajustar 

os valores. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva perguntou se o registo do compromisso da 

proposta anterior é para 943 mil euros ou será depois para um milhão de euros. 

Disse que a Chefe de Divisão de Finanças e Administração propôs que a Câmara 

Municipal se sobreponha à Assembleia Municipal, o que não pode acontecer, 

colocando em causa a aprovação feita anteriormente. Não há enquadramento legal 

para esta proposta, o que coloca em causa a legalidade desta deliberação. 

 

O Senhor Presidente em exercício disse que no contexto em que surge esta 

deliberação é perfeitamente possível que a decisão seja no sentido de produzir 

efeitos imediatamente e depois em fase posterior do concurso validar a autorização. 

 

O Senhor Vereador Rui Lages concordou que a terminologia “ratificar” usada pela 

Senhora Chefe de Divisão não é a adequada, no entanto com isto, não quer dizer 

que vá existir um compromisso para a execução de obra. 
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O Senhor Presidente em exercício solicitou esclarecimentos à Senhora Chefe de 

Divisão de Finanças e Administração. 

 

A Senhora Chefe de Divisão de Finanças e Administração, Marlene Castilho, 

esclareceu que o valor de 943 mil euros é sem IVA. 

Esclareceu também que é urgente iniciar o procedimento, o qual já foi previamente à 

Assembleia Municipal, sendo apenas uma alteração de valores e por isso é que se 

colocou a possibilidade de ratificar a decisão em Assembleia Municipal, no entanto 

reconheceu que na Lei não está prevista esta formalidade, mas por analogia com o 

que possível fazer na Câmara Municipal, foi feita a proposta nestes termos. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que a afirmação da Senhora Chefe de 

Divisão é muito grave para não ter certezas, não se pode ter incertezas em matérias 

tão sérias, devendo haver certezas. Não está previsto na Lei que a Câmara 

Municipal se sobreponha às competências da Assembleia Municipal, mas está 

previsto na Lei que só a Assembleia Municipal pode autorizar compromissos 

plurianuais e alterações ao PPI. Reforçou que o que a Senhora Chefe de Divisão de 

Finanças e Administração disse é extremamente grave, porque a figura que invoca 

não existe e não se fazem analogias entre as regras da Câmara Municipal e da 

Assembleia Municipal. Se tem caracter urgente deve ser convocada uma 

Assembleia Municipal extraordinária. 

 

O Senhor Vereador José Presa disse que resumia este debate à última frase que 

está na informação da Senhora Chefe de Divisão de Finanças e Administração e 

que coloca o risco de uma ilegalidade, o que contraria qualquer Lei da República, 

uma vez que o órgão executivo não pode tomar decisões que competem ao órgão 

deliberativo. 
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O Senhor Presidente em exercício solicitou a retirada do último parágrafo da 

deliberação por forma a submeter a proposta à aprovação da Assembleia Municipal. 

Referiu que o mês de atraso que este processo vai ter resulta desta situação dos 

Vereadores do PSD entenderem que há uma ilegalidade. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que o Senhor Presidente em exercício 

não pode colocar esse ónus nos Vereadores do PSD. Se esta proposta está mal 

feita não é da responsabilidade dos Vereadores do PSD, uma vez que não têm 

quaisquer funções na Câmara Municipal, no entanto têm responsabilidades de um 

dia vir a ter que pagar um valor por aprovar uma decisão que estava ilegal. Dada a 

urgência justifica-se a convocação de uma Assembleia Municipal extraordinária para 

aprovar esta proposta de forma legal. 

 

O Senhor Vereador José Presa subscreveu o que a Senhora Vereadora Liliana 

Silva disse e referiu que o ónus não pode ser colocado nos Vereadores do PSD. 

Sugeriu que a maioria do PS neste executivo aprove a proposta, uma vez que o 

pode fazer. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores Liliana Ribeiro, Rui Lages e Rui Fernandes, 0 

votos contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores José Presa, Paulo Pereira e 

Liliana Silva. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva fez a seguinte declaração de voto verbal: “A 

nossa abstenção prende-se com o facto de termos dúvidas legais relativamente à 

informação da Senhora Chefe de Divisão de Finanças e Administração, 

nomeadamente no facto de propor que o órgão executivo pratique um ato da 

competência do órgão deliberativo, nomeadamente uma alteração ao PPI.” 

 

PROPOSTA N.º 4 – REGULAMENTO MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE 
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INCENTIVOS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR – INÍCIO DO 

PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO; 

 

Compete à Câmara Municipal deliberar sobre os instrumentos necessários à 

organização e funcionamento dos seus serviços; 

Assim, nos termos da informação dos serviços, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere aprovar o inicio do procedimento e participação procedimental para 

elaboração do Regulamento do Municipal para Atribuição de Incentivos a Estudantes 

do Ensino Superior, que uma cópia fica a fazer parte integrante da ata. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores, Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 5 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUESIA DE 

RIBA DE ÂNCORA PARA APOIO NA COLOCAÇÃO DE TOPONÍMIA; 

 

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

6.000,00€ (seis mil euros) à Junta de Freguesia de Riba de Âncora, para apoio na 

colocação de toponímia. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores, Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 6 – UTILIZAÇÃO DE VERBA AO ABRIGO DA CLÁUSULA 4ª DO 

PROTOCOLO – JUNTA DE FREGUESIA DE RIBA DE ÂNCORA; 

 

Conforme informação dos serviços a Junta de Freguesia de Riba de Âncora solicitou 

a transferência da verba não utilizada em 2017 para o ano 2018, no valor de 

10.766,83€, ao abrigo da cláusula 4ª do protocolo aprovado entre a Câmara 

Municipal de Caminha e aquela Junta de Freguesia; 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere ao abrigo da clausula 4ª do 

protocolo transferir a verba protocolada no valor de 10.766,83€, para o ano 2018, à 

Junta de Freguesia de Riba de Âncora. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores, Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 7 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DEVIDAS PELA 

FREQUÊNCIA NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA PRAIA DE ÂNCORA – 

REQUERENTE: ANA MARIA LIMA MACIEL ALVES; 

 

Conforme informação dos serviços, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

aprovar a isenção total de pagamento de taxas devidas pela frequência nas aulas de 

hidroginástica nas Piscinas Municipais de Vila Praia de Âncora à requerente Ana 

Maria Lima Maciel Alves. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores, Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 8 – ISENÇÃO TOTAL DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS 

MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 NA INSTALAÇÃO NÚMERO 9698; 
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Conforme informação dos serviços, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

aprovar a isenção total da dívida de consumo de água referente aos meses de 

agosto e setembro de 2018 na instalação número 9698. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores, Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 9 – ISENÇÃO TOTAL DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA DO 

MÊS DE SETEMBRO DE 2018 NA INSTALAÇÃO NÚMERO 16292; 

 

Conforme informação dos serviços, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

aprovar a isenção total da dívida de consumo de água referente ao mês de setembro 

de 2018 na instalação número 16292. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores, Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 10 – ISENÇÃO TOTAL DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA DO 

MÊS DE SETEMBRO DE 2018 NA INSTALAÇÃO NÚMERO 1395; 

 

Conforme informação dos serviços, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

aprovar a isenção total da dívida de consumo de água referente ao mês de setembro 

de 2018 na instalação número 1395. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores, Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 11 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE TRÂNSITO 

E ESTACIONAMENTO NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAMINHA E 

VILARELHO PARA A HOMENAGEM AOS COMBATENTES DA PRIMEIRA 

GRANDE GUERRA – RATIFICAÇÃO; 

 

Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da realização da homenagem aos 

combatentes caminhenses da Primeira Grande Guerra, na União de Freguesias de 

Caminha e Vilarelho, no dia 17 de novembro de 2018, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere ratificar do despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal datado de 16/11/2018 que deferiu o corte e condicionamento de trânsito e 

estacionamento automóvel como se indica:  

- Proceder à suspensão temporária de trânsito e estacionamento proibido na União 

de Freguesias de Caminha e Vilarelho na rua Ricardo Joaquim de Sousa (entre o 

largo Dr. Fetal Carneiro e o largo do Turismo) e na travessa do Tribunal (entre a rua 

Dr. Luciano Amorim Silva e a rua Barão de São Roque), no dia 17 de novembro, no 

período compreendido entre as 09H00M e as 11H30M. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores, Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 12 – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA  

 

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

de ata, propõe-se a sua aprovação. 

 

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

exercício e dos Senhores Vereadores, Liliana Ribeiro, Rui Lages, Rui Fernandes, 

José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente em exercício declarou encerrada 

a reunião quando eram 15 horas e 55 minutos, da qual, para constar e por estar 

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

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, 21 de Novembro de 2018 

 

ASSINATURAS: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO  

 

___________________________________________ 

Guilherme Cesário Lagido Domingos 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 

___________________________________________ 

Tomás Henrique Fernandes Antunes 


