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ATA NÚMERO 34/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA QUATRO 

DE MARÇO DO ANO DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos quatro dias do mês de Março do ano dois mil e quinze, no Salão Nobre dos 

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

DA SILVA MENDONÇA ALVES e com a presença dos Senhores Vereadores 

GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, ANA SOFIA GARCIA  BARROS 

SÃO JOÃO, RUI PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA, FLA MIANO 

GONÇALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA E MANU EL SOUSA 

MARQUES. 

 

Iniciada a reunião, às 15 H 00 M, pelo Senhor Presidente Luís Miguel da Silva 

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente  cumprimentou todos os Vereadores, funcionários da Câmara, 

comunicação social e o público presente, de seguida deu a palavra aos Senhores 

Vereadores. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  leu o seguinte:  

Na última sexta-feira visitei com os meus alunos a loja de turismo de Caminha. Qual 

foi o meu espanto quando constatei que o filme promocional da loja de turismo 

publicita concelhos do norte exceto o de Caminha. 
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Senhor Presidente, quanto é que o Município de Caminha desembolsou para esta 

loja de turismo? 

Qual a razão de Caminha não figurar no filme promocional? 

Certamente o Senhor ou os seus serviços já repararam nesta falha. Para quando é 

que ela vai ser corrigida? 

Gostaria de saber se o Senhor Vereador Rui Teixeira já sabe em que consiste a 

Central de Compras da CIM. 

Pergunto então quais os serviços / materiais e/ou equipamentos serão adquiridos 

pelo Município aproveitando essa plataforma? 

Quero também saber em que fase está o concurso dos seguros. 

Solicitei na última reunião informação sobre a receita, a despesas e valores em 

divida relativa a lugares da feira. Pergunto também se os lugares vazios que ai se 

verificam se serão ou não colocados a concurso. 

Quero perguntar sobre um pedido de esclarecimento e resolução de um problema 

de pressão de água na freguesia de Seixas. 

Solicito por último de novo as informações que o executivo deveria ter dado em abril 

e junho de dois mil e catorze, relativa aos contratos celebrados, com expressa 

referência aos respetivos valores de adjudicação e cabimento orçamental. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  cumprimentou os presentes e leu o seguinte: 

Relativamente à Assembleia Municipal quero deixar duas notas e esclarecer o 

seguinte: 

Há pessoas menos esclarecidas que não entendem porque não fazemos nenhuma 

intervenção na AM. Não fazemos porque a lei não o prevê e isso convém que fique 

esclarecido. 

E o senhor presidente usa e abusa desse facto para colocar  em causa as nossas 

orientações de voto, sabendo que nós não nos podemos defender e ir dizer o porquê 

do nosso voto de vencido. Isso é cobardia politica. 

Votamos contra a maior parte das vezes porque não respeita a lei dos 

compromissos e não nos fornece as informações necessárias previstas na lei.  
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É esta questão que convém ser cabalmente esclarecida. 

Depois há outra questão - Veio dizer que os projetos do PSD estavam todos mal 

feitos e que você os mudou . Pois mas o sr. Presidente explique . Está a dizer que 

os arquitectos , que por acaso até são os mesmos de agora, fizeram um mal 

trabalho? Ou algum de vocês é arquitecto e nós não sabemos. 

Dar os parabéns e agradecer ao governo mais uma grande intervenção. Refiro-me à 

Mata Nacional da Gelfa. Esta é uma obra do governo e lamentámos que não o 

frisem no vosso comunicado na página do município. Só o usam para falar de 

supostas decisões irrevogáveis do governo, mas não para lhe dar o mérito quando é 

o caso. 

Relativamente às resposta aos requerimentos, para além de todos os que ainda não 

respondeu,  os poucos a que responde  têm respostas  tipo  ” NIM “.  

Entrega-nos respostas vazias, com falta de informação. Se ao fim de dois e três 

meses sem responder não consegue dar uma resposta válida, é lamentável, por 

exemplo, no requerimento do festival das francesinhas falta  a licença de utilização 

da via pública e da ligação à rede de saneamento, autorização de comunicação para 

limpeza do espaço à empresa responsável pelo serviço. 

De acordo com as noticias,  tomamos conhecimento que a EB1 de Moledo foi alvo 

de assalto e vandalismo na passada semana. Gostaríamos de perguntar se 

confirmam ou não as noticias ? 

Se realmente aconteceu agradecemos informação pormenorizada, bem como das 

demarches feitas pelo Município de Caminha e se aí se inclui a participação do 

sinistro à seguradora que detém o seguro multirriscos. Solicita-se cópia de tal 

participação à respetiva companhia de seguros. 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal De Caminha 

REQUERIMENTO 

Na qualidade de vereadores da Câmara Municipal de Caminha que têm o poder e o 

dever de fiscalizar o Executivo, vimos, ao abrigo da Lei 75/2013 de 12/09, requerer a 
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V. Ex.ª A seguinte documentação, relativo aos atos de vandalismo perpetrados na 

escola básica de Moledo: 

- Solicita-se cópia da participação do sinistro à respetiva companhia de seguros. 

Mais, se espera que os 10 dias úteis, previstos na lei, sejam cumpridos. 

Caminha, 4 de março de 2015 

Pedem Deferimento, 

O (s) Vereador do PSD. 

A Câmara e Assembleia Aprovaram a Orgânica dos Serviços Municipais em junho 

de 2014 e o Presidente da Câmara através de Despacho de setembro aprovou o 

novo Organograma e afetação de recursos humanos e em novembro profere novo 

Despacho a revogar o anterior e procede a nova afetação de recursos humanos. 

Mas as coisas não ficaram por aqui e as "mudanças" sucedem-se - com mais um 

despacho da semana passada onde o  engenheiro Pedro Silva passa para a alçada 

da engª  Angelina... e a engª Leonor assume agora as obras. Porquê? 

Também, nada alteraram relativamente à informação constante do site do Município, 

pois ao  aceder-se ao BALCÃO ONLINE/RECURSOS HUMANOS/ESTRUTURA 

ORGÂNICA visualiza-se o pdf - Organograma Geral 2013. 

Cumpre-nos dizer que Informação útil e atualizada no site do município não importa 

ao atual executivo socialista, mas a informação de "show off" e propaganda politica é 

a que importa passar para munícipe/cidadão ver. Se serve para promoção pessoal e 

política do presidente então deveria servir para manter os munícipes informados 

acerca de questões realmente importantes, como as questões administrativas; 

Relativamente ao empréstimo de curto prazo, e à verba já disponibilizada, quero 

saber saber quais os montantes de indemnizações já pagas, em que datas e cópias 

das respetivas ordens de pagamento. 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal De Caminha 

REQUERIMENTO 
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Na qualidade de vereadores da Câmara Municipal de Caminha que têm o poder e o 

dever de fiscalizar o Executivo, vimos, ao abrigo da Lei 75/2013 de 12/09, requerer a 

V. Ex.ª A seguinte documentação: 

- Relativamente ao empréstimo de curto prazo, e à verba já disponibilizada, 

queremos saber quais os montantes de indemnizações já pagas, em que datas e 

cópias das respectivas ordens de pagamento. 

Mais, se espera que os 10 dias úteis, previstos na lei, sejam cumpridos. 

Caminha, 4 de março de 2015 

Pedem Deferimento, 

O (s) Vereador do PSD. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  cumprimentou os presentes e referiu a 

preocupação relativamente aos ataques de lobos ocorridos na Serra d´ Arga, uma 

vez que se tratam de ataques durante o dia junto a habitações e com prejuízos 

avultados para as pessoas; a propósito deste assunto a Corema tinha prevista uma 

ação de sensibilização, que ocorreu uma semana depois dos ataques, sendo por 

isso, muito participada. Informou que decorrente desta preocupação, logo após o 

primeiro ataque, a Câmara Municipal se colocou à disposição dos agricultores da 

Serra d’ Arga no sentido de encontrar um auxílio mais agilizado que permitisse 

recorrer às indemnizações que estão previstas na Lei, nesse sentido o esquema é 

extremamente simples, através do contacto com o funcionário do CISA conseguem 

uma ligação mais direta de modo a que os vigilantes da natureza venham tomar 

conta das ocorrências. Referiu que embora esta ação não resolva o problema, 

porque as pessoas continuam apreensivas e receosas, mas tratando-se do que está 

previsto na Lei consegue-se deste modo agilizar e minorar os efeitos desta situação. 

Relativamente à questão colocada sobre saneamento de Âncora, lugar da Aspra, 

disse que a obra encontra-se parada uma vez que aquando do início desta 

danificaram muito a rede de abastecimento de água, sendo necessário elaborar-se 

um projeto e procedimento para rever também esta rede de estando neste momento 

em curso. Referiu que todos estes procedimentos atrasam a conclusão das obras. 
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Relativamente à questão da pressão de água em Seixas, explicou que para que 

fique resolvido na zona em que mora o requerente é necessário que toda a rede de 

abastecimento de água seja revista, uma vez que se trata de uma rede que não está 

preparada para suportar novos perímetros urbanos, e só se vai resolver com obras 

que o Município vai ter fazer para conseguir melhor pressão. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que relativamente ao vídeo promocional na loja de 

turismo, é da responsabilidade do Turismo do Porto e Norte sendo o vídeo anterior à 

existência da loja de Caminha e por isso só aparecem localidades onde já existiam 

lojas de turismo. Informou que já foram elaborados vídeos promocionais de Caminha 

e naturalmente essas imagens vão estar à disposição em todos os espaços do 

Turismo do Porto e Norte. Solicitou a presença da técnica superior Natividade Lima 

para prestar mais esclarecimentos sobre este assunto. 

 

A Técnica Superior Natividade Lima explicou que essa situação já foi comunicada ao 

Turismo do Porto e Norte, tratando-se de um vídeo que inclui imagens de todos os 

Municípios com loja de turismo do norte de Portugal, cabendo a cada Município 

noventa segundos, por essa razão, provavelmente em determinados momentos não 

se consiga ver Caminha no vídeo. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que uma vez que o investimento na 

instalação da loja de turismo foi grande, deveria o vídeo promover o Concelho de 

Caminha. Sugeriu também que o equipamento colocado na praça Conselheiro Silva 

Torres, denominado por “Tomi”, tivesse um melhor enquadramento de modo a que 

fosse possível visualizar a Torre do Relógio.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que a situação estava a ser acautelada. 

Relativamente à questão da resposta ao requerente, sobre o problema da pressão 

de água em Seixas, referiu ter sempre o cuidado de modo a que as pessoas tenham 

resposta à correspondência enviada para o Município, e que no caso em concreto 
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foram enviados quatro ofícios ao requerente. Afirmou que realmente, a EB1 de 

moledo foi alvo de assalto e a Senhora Vereadora teve o cuidado de na segunda-

feira fazer uma visita ao local juntamente com o Presidente da Junta para se inteirar 

da situação e que se estava a aguardar o auto de ocorrência que foi solicitado à 

Senhora Professora Filomena Martins e logo que houvesse esses dados será 

comunicado à companhia de seguros. Relativamente aos despachos de recursos 

humanos referiu que os mesmos dizem respeito à livre gestão da Câmara Municipal, 

tratando-se de opções que entende serem as melhores para o bom funcionamento 

dos serviços; a comunicação para o site vai acontecer tão rápido quanto possível. 

Disse que a intervenção que se está a ser feita na Mata da Gelfa é uma obra 

estruturante, sendo que, por várias vezes, se tem dado nota das instituições 

intervenientes, mas também é necessário perceber que estas instituições veem aos 

locais pela capacidade que o executivo tem de influenciar estes acontecimentos. 

Sendo que do estado a competência nesta área, através de diferentes organismos; 

explicou ainda que a intervenção está enquadrada na obra das margens do Rio 

Âncora no âmbito da Polis; referiu também que a intervenção na duna dos 

caldeirões vai ser consignada na próxima semana, tratando-se da segunda fase da 

obra. Disse que todas estas intervenções no seu conjunto serão fundamentais e 

estruturantes, sendo provavelmente a mais estruturante das últimas décadas em 

toda aquela zona da Gelfa. Explicou relativamente aos projetos Polis tinha havido 

uma reunião com os técnicos sobre o projeto do Campo do Âncora Praia, para 

corrigir muitas deficiências que tem. Havia pouco trabalho que tem que se agora 

consolidadar, mas sobretudo disse ser de salientar o facto de no presente haver 

obra que no passado não existia. Relativamente ao empréstimo de curto prazo 

explicou que tem sido o mais esclarecedor possível, no entanto tem observado na 

imprensa e nas redes sociais afirmações de que o valor do empréstimo estaria 

supostamente a ser usado para cálculo de fundos disponíveis, reafirmou ser isso 

mentira, existindo isso sim, uma disponibilidade de um milhão de euros para 

pagamento de condenações em sentenças transitadas em julgado; referiu que à 

medida que houver capacidade para pagar esses processos, e o dinheiro for 
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utilizado, dará nota pública dessa situação e os Senhores Vereadores ficarão a 

saber; respondendo claramente à questão colocada disse que ainda não houve a 

mobilização de um cêntimo do empréstimo, portanto o milhão de euros continua no 

banco para poder ser utilizado; esclareceu que, o único processo com o montante 

apurado, ou seja, em condições de ser pago, foi o que a funcionária Teresa Amorim 

ganhou à Câmara Municipal, que em princípio no final da semana em curso, ou no 

início da próxima seria pago. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que quando a Senhora Vereadora Ana 

São João esteve ausente pelo nascimento do seu filho, ficou em ata que todas as 

suas competências passavam para o Senhor Presidente; perguntou se não seria 

pertinente ficar em ata que a Senhora Vereadora Ana São João voltou a assumir 

essas competências. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que a sua interpretação é de que uma vez que a 

Senhora Vereadora Ana São João não suspendeu a atividade, o Presidente tem o 

poder de chamar a si as competências dos Senhores Vereadores nas suas 

ausências. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que anteriormente não se referiu ao facto 

do despacho de recursos humanos não estar no site, mas sim o organograma que 

foi aprovado em junho de dois mil e catorze. Disse que não se referiu aos projetos 

da Polis, mas sim aos projetos da Biblioteca, Mosteiro de São João d’ Arga e etc.; 

achou de má-fé dizer-se que não havia obra, ou então o Senhor Presidente não 

esteve no Concelho durante doze anos para poder afirmar isso. Relativamente ao 

empréstimo disse que na folha que lhe foi entregue consta o milhão de euros a ser 

calculado para os fundos disponíveis. Afirmou que o dinheiro não foi usado, e 

acredita que não tenha sido usado, mas já está a ser utilizado para o cálculo dos 

fundos disponíveis. 
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O Senhor Presidente  respondeu que a Senhora Vereadora deve consultar melhor 

os quadros que lhe são fornecidos, o facto de aparecer essa verba na informação 

dos fundos disponíveis, não quer por si só dizer que esteja a ser usada para cálculo 

de fundos disponíveis. Garantiu que nem um cêntimo desse montante de 

empréstimo foi usado para cálculo de fundos disponíveis.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  referiu que é perfeitamente normal haver 

ajustes e acertos em projetos quando uma obra está a decorrer, isso não quer dizer 

que sejam erros de projetos.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que a sua referência em debate na Assembleia 

Municipal foi os projetos Polis e a questão da inexistência de obra ser relativa aos 

projetos Polis, sendo que a questão dos erros em obra surge noutras circunstâncias 

havendo muitas mais em que essa situação acontece. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  referiu ser evidente o que o Senhor 

Vereador Flamiano disse ser verdade, mas no caso, não ser o que se tratava. 

Referiu que a questão do projeto do parque de estacionamento da Gelfa ser outra, o 

processo foi bastante atribulado e a zona é extremamente sensível, ouve uma serie 

de condicionantes de várias entidades que não foram devidamente explicitadas em 

termos de projetos, sendo o que estava em causa não ser uma questão de 

pormenor, mas mais do que isso. Referiu não ser correto dizer-se que os projetos 

Polis estavam todos prontos a executar, porque não corresponde à verdade. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  referiu que é muito complexo interpretar a Lei 

dos compromissos. Citou a informação da Senhora Chefe de Divisão de dezassete 

de Dezembro “só se pode assumir compromissos havendo fundos disponíveis e por 

sua vez só se pode fazer o compromisso depois de haver uma deliberação nesse 

sentido”. Disse que enquanto não houver um parecer de alguém especialista nesta 

matéria vai ser muito complicado gerir esta questão dos fundos disponíveis. 
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Relativamente ao processo da funcionária Teresa Amorim, perguntou se a Câmara 

recorreu da sentença. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que em qualquer das sentenças que estão para 

pagar, resultam de sentenças transitadas em julgado, não havendo mais 

possibilidade de recurso.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou quando teria resposta às 

questões colocadas sobre a feira. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que seriam dadas em breve e por escrito. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou também pela resposta às 

questões relativas aos contratos, o que está previsto relativamente à central de 

compras da CIM e se o Senhor Vereador Rui Teixeira já conhece o conteúdo da 

central de compras da CIM. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  respondeu que não tinha nada a dizer sobre o 

assunto. 

 

O Senhor Presidente solicitou à Chefe de Divisão Financeira e Administração 

presente na sala, que a informação relativa aos contratos celebrados fosse fornecida 

e prestada de forma automática ao executivo. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 15/02/18 
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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 dezoito de Fevereiro d e 

dois mil e quinze. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 2 – APROVAÇÃO DA MINUTA DO PROTOCOLO A  CELEBRAR 

ENTRE O MUNICIPIO DE CAMINHA E A AGÊNCIA PARA A MOD ERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA PARA A INSTALAÇÃO DE UM “ESPAÇO CIDA DÃO” EM 

VILA PRAIA DE ÂNCORA 

 

Na sequência do despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, e 

Considerando que o Município de Caminha e a Agência para a Modernização 

Administrativa têm interesse em colaborar no lançamento de projetos que, tirando 

proveito das potencialidades das tecnologias de informação e comunicação, 

contribuam para a modernização da Administração Pública, em particular na 

vertente de relacionamento com o cidadão; 

Considerando que o Espaço do Cidadão apresenta um interesse Municipal 

inquestionável, pelos benefícios que pode trazer aos Munícipes, em termos de 

desburocratização e poupança de tempo; 

Considerando que o Espaço Cidadão contribui de sobremaneira para potenciar o 

desenvolvimento do Concelho; 

Considerando que Vila Praia de Âncora é a maior vila do Concelho de Caminha e a 

freguesia mais populosa; 

Considerando que através deste protocolo e do esforço conjunto da Câmara 

Municipal de Caminha e da Agência para a Modernização Administrativa, a 
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população do Concelho de Caminha e, em particular, da freguesia de Vila Praia de 

Âncora, vão ver colmatada uma lacuna na prestação do serviço público; 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a minuta do referido protocolo 

que uma cópia fica a fazer parte integrante da ata. 

 

O Senhor Presidente  salientou a disponibilidade de diálogo que encontrou na 

Agência de Modernização Administrativa e no Senhor Secretário de Estado para a 

Modernização Administrativa, uma vez que quando falou pessoalmente com o 

Senhor Secretário de Estado demostrou a importância para o Concelho de Caminha 

em ter um Espaço Cidadão em Vila Praia de Âncora, pelo contexto regional e 

territorial do Concelho, mas também pela necessidade de servir a Vila mais 

populosa do Concelho e de ter uma série de serviços ao dispor dos Cidadãos. 

Explicou que os recursos humanos serão da Câmara Municipal, o espaço será em 

princípio o do gabinete de apoio ao Munícipe em Vila Praia de Âncora, e tudo que 

tenha a ver com despesa de economato também será assumido pelo Município. 

Explicou também que do rol de serviços que vão ser disponibilizados e que constam 

do protocolo, ficam de fora os serviços ligados à Segurança Social e ao Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, por opção do Município, porque esses serviços já 

existem em Vila Praia de Âncora.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que os Vereadores do Partido Social 

Democrata vão apoiar o protocolo porque faz parte do programa aproximar do 

Governo do PSD/CDS, que tem esta vertente, mas também tem outras bastante 

interessantes. Referiu que este espaço Cidadão é importantíssimo para o vale do 

Âncora e para o Concelho de Caminha, uma vez que já o anterior executivo também 

tinha descentralizado serviços para Vila Praia de Âncora.  

 

O Senhor Presidente  referiu também ser importante estarem de acordo em 

algumas matérias. 

 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

13

O Senhor Vereador Flamiano Martins  mostrou-se preocupado com esta boa 

vontade da Administração Central em instalar este tipo de serviços, esperando que 

este serviço não sirva de pretexto para encerrar outros. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que teve a preocupação de manter os serviços da 

Segurança Social onde estão, tratando-se de ter a inteligência de estar preparado 

para todos os cenários e este Espaço Cidadão também estar preparado para um 

cenário menos agradável.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 3 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL  DE 

SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU A E DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

 

Por proposta dos serviços foi submetida para apreciação e votação em reunião de 

Câmara o projeto de alteração ao regulamento mencionado em epígrafe. 

Submetido à apreciação pública nos termos da lei, não houve qualquer sugestão. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere submeter a proposta de 

alteração à aprovação da Assembleia Municipal e que uma cópia fica a fazer parte 

integrante da ata. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva alertou para algumas gralhas na informação 

dos serviços e perguntou qual é a categoria da funcionária Maria Clara Pereira 

Barbosa Barroso, uma vez que todos os outros funcionários assinam as informações 

com a categoria à qual pertencem.  
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que a informação tem o parecer 

da Coordenadora Técnica, e da Chefe de Divisão, a funcionária mencionada faz 

parte da equipa da Coordenadora técnica. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 4 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS DE  CONSUMO DE 

ÁGUA – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁ RIOS DE 

VILA PRAIA DE ÂNCORA – INSTALAÇÃO N.º 4825 E 4841 

 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora 

solicitou a isenção da tarifa de consumo de água das instalações 4825 e 4841. 

De acordo com a alínea a), do n.º 8, do art.º 161º, do regulamento municipal de 

sistema de água e águas residuais, a Câmara Municipal “poderá isentar total ou 

parcialmente das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante prévia 

deliberação da Câmara Municipal, as seguintes entidades ou consumidores: a) 

pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública administrativas”. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere isentar a tarifa de consumo de 

água nas instalações n.º 4825 e 4841. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 5 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE P ÚBLICIDADE – 

BENILDE TORRALVO COSTA CARDINALI – RATIFICAÇÃO DE D ESPACHO 
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A requerente Benilde Torralvo Costa Cardinali, proprietária do Circo Império 

Cardinali vem através de requerimento solicitar licença para a colocação de cartazes 

de publicidade em vários locais, para a qual solicita a isenção do pagamento das 

taxas devidas. 

Nos termos do artº 8º, n.º2, alínea c), do regulamento e tabela de taxas do Município 

de Caminha pode a Câmara Municipal, a pedido dos interessados, isentar o 

pagamento das taxas previstas desde que “c)… os factos visem o desenvolvimento 

de atividades de manifesto interesse coletivo. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho de 

deferimento do Senhor Presidente da Câmara. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 6 – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA  

 

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

de ata, propõe-se  a sua aprovação. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

quando eram 16 horas e 10 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, 
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Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da Secção de 

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 

 

Paços do Município de Caminha, 04 de Março de 2015 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

O FUNCIONÁRIO 

 
 
 

_______________________________________________ 
(Tomás Henrique Fernandes Antunes) 


