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ATA NÚMERO 39/15 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 20 DE 

MAIO DE 2015. 

 

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e quinze, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de LUÍS MIGUEL DA SILVA 

MENDONÇA ALVES,  com a presença do Senhor Vice-Presidente GUILHERME 

CESARIO LAGIDO DOMINGOS  e dos Senhores Vereadores ANA SOFIA GARCIA 

BARROS SÃO JOÃO, RUI PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SIL VA, FLAMIANO 

GONCALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA DA SILVA, VA NDA MARIA 

CUNHA PÊGO. 

 

Iniciada a reunião, às 15:00 horas, 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 solicitou a inclusão de mais uma 

proposta na ordem de trabalhos referente ao corte e condicionamento de trânsito 

devido ao Triatlo Longo de Caminha.  
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que esta proposta só foi recebida no dia 

anterior cerca do meio-dia, não tendo, por isso, tempo para a analisar. Referiu que este 

assunto como em anos anteriores tem implicações a nível de alterações de trânsito nas 

freguesias por onde passa o triatlo, alterações essas complicadas. Por esse motivo, 

disse que os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata não se sentem à 

vontade para discutir a proposta, propondo que o executivo decida e posteriormente 

seja ratificada em Reunião de Câmara.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que então decidirá sobre a proposta e na próxima 

Reunião de Câmara será ratificada a sua decisão. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que na proposta cinco o título induz em 

erro quem não souber o conteúdo da proposta. O título é “abertura do período de 

discussão pública da alteração do Plano Diretor Municipal”, sendo que na alínea a) da 

deliberação diz que se trata da “abertura do período de discussão pública da alteração 

aos artigos 10º e 11º do Regulamento do Plano Diretor Municipal”, propondo que o 

título da proposta seja alterado para a redação da alínea a) da deliberação. 

 

O Senhor Presidente  concordou com a alteração do título da proposta cinco, ficando 

com a seguinte redação: “Abertura do período de discussão pública da alteração aos 

artigos 10º e 11º do Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Caminha”. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que sabe da existência de uma 

preocupação pelo ensino público e pelas instituições públicas do Concelho, mas referiu 
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que existe uma preocupação latente que tem a ver com três instituições que empregam 

bastante gente, questionando o executivo se está atento a essas questões que tem a 

ver especificamente com a Ancorensis Cooperativa de Ensino, Patronato de Nossa 

Senhora da Bonança e Academia de Musica Fernandes Fão. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que tem feito o seu trabalho relativamente a este 

assunto, dentro das condições que tem, em Vila Praia de Âncora e relativamente a 

estas três instituições existe uma espécie de gabinete de crise a tomar atenção aos 

temas que estão com elas relacionadas. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  cumprimentou os presentes e explicou que no 

que se refere à situação do Patronato de Nossa Senhora da Bonança tem sido 

lançadas algumas soluções perante as situações que a própria instituição vai 

vivenciando. Após uma visita da Segurança Social a várias instituições do Concelho, 

verificou-se que muitas instituições tem dificuldades relativamente ao edificado para a 

obtenção da licença de utilização dos equipamentos. Este problema coloca as 

instituições, como já colocava no passado, numa dificuldade que se prende com a 

necessidade de reformulação e de obras nas infraestruturas que permita 

posteriormente reunir junto das entidades competentes todos os seus requisitos. 

Referiu que estão nesta situação o Patronato de Nossa Senhora da Bonança, a Casa 

do Povo de Lanhelas, o Centro Social e Paroquial de Riba de Âncora e o Centro Social 

e Paroquial Nossa Senhora da Encarnação de Vilarelho. Neste momento a questão do 

Patronato de Nossa Senhora da Bonança também tem outras implicações que para 

além da dificuldade do próprio edificado, existe uma dificuldade que se prende com as 

comparticipações familiares, criando dificuldades financeiras internas de 



4 

 
Câmara Municipal de Caminha 

Ata 39/15 de 2015/05/20 

 

 

sustentabilidade da instituição. No primeiro cenário, pensando na questão do edificado, 

o executivo tentou encontrar uma primeira solução que se prendia pensar no caso da 

própria Segurança Social colocar um limite temporal e que a instituição tivesse que 

encerrar por causa do edificado por não corresponder às respostas sociais, criando a 

possibilidade de haver uma solução para o Patronato de Nossa Senhora da Bonança 

funcionar. Pensou-se em várias estruturas que os pudesse acolher numa situação de 

crise. Pensou-se também a mais longo prazo trabalhar o problema com a instituição na 

medida de se partir para uma construção nova, bem como numa situação extrema 

atribuir um subsídio que permita aguentar estes tempos difíceis, no entanto e perante a 

informação atual é que internamente e com os pais estão a fazer um esforço de forma 

a perceber como vão ser cobradas as próximas comparticipações de modo a poder 

encaixar uma maior receita, esperando com alguma espectativa a decisão da direção 

que nestes casos é soberana. Referiu que a questão da atribuição de um subsídio 

poderia não ir ao encontro daquilo que realmente necessitam, uma vez que não resolve 

o problema da despesa e da receita, tendo-se pensado em vários cenários nas várias 

reuniões havidas, que torna um acompanhamento quase diário do problema.  

Relativamente à Ancorensis Cooperativa de Ensino a medida de atribuir um subsídio é 

já é um esforço financeiro para a Câmara, pelo menos das verbas que tem sido 

libertadas para esta atividade tendo sido duplicado o apoio nesta matéria e 

precisamente para as dificuldades que todos sabemos acresce mais uma dificuldade 

que tem a ver com o autocarro que não pode fazer transporte de crianças por ter 

terminado o tempo previsto na Lei.  

 

O Senhor Presidente  disse que a questão do Senhor Vereador Flamiano Martins é 

uma boa questão, uma vez que está, deste modo, a criar uma “tempestade perfeita”. 
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Explicou que por um lado existem três instituições que prestam serviço público, mas 

são instituições de cariz cooperativo e particular, portanto desse ponto de vista estão 

fora do poder autárquico, por outro lado, é o momento em que as instituições estão 

com enormes dificuldades financeiras que advém de cortes na educação e cultura, mas 

também com uma projeção de sobrevivência que é muito complicada porque são 

instituições que vivem da própria existência de jovens, sofrendo as consequências da 

quebra da natalidade. São também instituições muito dependentes de apoios estatais 

ligados á Segurança Social ou à Educação, mas também da dependência da Câmara 

Municipal. Referiu que a Câmara Municipal acompanha estes problemas com grande 

preocupação e consternação, tendo receio de não ser suficientemente eficaz para 

combater algum efeito nefasto que possa vir a existir sobre qualquer das instituições. O 

Patronato de Nossa Senhora da Bonança tem dois problemas distintos, que juntos, 

criam um grande problema, sendo que um tem a ver com o equipamento em si que tem 

condicionalismos absolutos, sendo que as obras impostas são impossíveis de levar por 

diante, havendo necessidade de mudança de equipamento; outro dos problemas tem a 

ver com a sustentabilidade da própria instituição como é do conhecimento público, tem 

de passar pela implementação de medidas ajustadas à redução de despesa ou 

aumento da receita da instituição, sendo que a Câmara Municipal estará sempre 

disponível para colaborar nos momentos mais difíceis, mas não pode ser a Câmara 

Municipal a suportar o grosso da despesa de uma instituição, por muito meritória que 

possa ser. Informou que no mapeamento que foi solicitado pelo governo e pela CIM 

Comunidade Intermunicipal sobre os equipamentos sociais a questão do Patronato de 

Nossa Senhora da Bonança está acautelada.  
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Relativamente à questão da Ancorensis Cooperativa de Ensino e à preocupação da 

Senhora Vereadora, efetivamente está a viver momentos difíceis, os quais esta a 

enfrentar com brio e determinação de modo a encontrar soluções.  

Disse que a Academia de Musica Fernandes Fão também está em dificuldades devido 

a dividas decorrentes de atrasos nas transferências dos apoios do POPH, uma vez que 

só com a apresentação de despesa é que essas transferências são efetuadas, sendo 

que atualmente o que se passa prende-se com a falta de capacidade de realização de 

despesa da Academia e a demora de transferência das verbas por parte do POPH. 

Referiu também que se tem empenhado fortemente na resolução deste problema, 

através de contactos com a Senhora Diretora do POPH de forma a libertar essas 

verbas. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que tem a informação que a Casa do Povo 

de Lanhelas tem um problema com o edificado e que aguardam há bastante tempo a 

visita dos técnicos da Câmara de modo a indicar as alterações que seriam necessárias, 

uma vez que tem conhecimento que a instituição tem capital para realizar essas obras 

de forma a obter a licença de utilização, portanto o atraso devia-se à Câmara Municipal 

conforme foi debatido na Assembleia da Instituição. 

Relativamente à Ancorensis Cooperativa de Ensino, referiu que foi no Governo do 

Partido Socialista que o ensino cooperativo sofreu uma redução de cento e vinte mil 

euros para oitenta mil euros, sendo que a queda destas instituições começou 

exatamente nessa altura, uma vez que dificilmente se consegue recuperar de tao 

acentuado corte. 
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Disse que no caso da Academia de Musica Fernandes Fão e do POPH houve atraso 

na entrega de documentação, e conforme afirmou na altura, as verbas foram 

desbloqueadas assim que toda a documentação foi entregue. 

 

O Senhor Presidente  relativamente à Ancorensis recordou a Senhora Vereadora que 

foi o Governo do Partido Socialista que a partir das “Novas Oportunidades” permitiu 

que instituições como a Ancorensis conseguissem sobreviver, tendo sido o atual 

Governo do PSD a acabar com estes programas, afundando instituições como a 

Ancorensis. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  cumprimentou os presentes e disse que 

estranha um pouco a intervenção da Senhora Vereadora Liliana Silva porque não 

corresponde à verdade. Explicou que, efetivamente dois técnicos da Câmara têm 

estado debruçados sobre o problema da Casa do Povo de Lanhelas, já fizeram um 

primeiro projeto de ajustamento, tal como tinha sido solicitado pela Segurança Social à 

Casa do Povo de Lanhelas. O projeto tem sido discutido com a Segurança Social e 

com a DREN, por forma a reunir as condições e pareceres destas entidades. Portanto 

o ponto de situação que faz regularmente é que o projeto está praticamente pronto, na 

parte de arquitetura, sendo que as especialidades não tem grande relevância. 

Disponibilizou também, um técnico na área da proteção civil, uma vez que é umas das 

áreas complicadas daquele processo e que também está em fase de conclusão. 

Referiu que, de tudo que a Senhora Vereadora Liliana Silva disse, congratulou-se de 

saber que a Casa do Povo de Lanhelas tem recursos para fazer as obras, sendo assim 

tudo será muito mais fácil. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que relativamente à Casa do Povo de 

Lanhelas são informações dadas em Assembleia da Instituição e da qual teve 

conhecimento, portanto se as informações não correspondem à verdade também no 

seu devido tempo serão desmitificadas. Referiu que não foi o facto de acabar com as 

Novas Oportunidades que afundou a Ancorensis e relembrou o Senhor Presidente que 

a Ancorensis teve as Novas Oportunidades, cerca de cinco anos o que é relativamente 

pouco tempo, sendo que o que realmente afundou a Ancorensis foi o corte de cento e 

vinte mil euros para oitenta mil euros por turma, não sendo suportável em qualquer 

escola. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  referiu que foi assumido na anterior Reunião 

de Câmara pelo Senhor Presidente que se comprometia a prestar a informação sobre 

os contratos celebrados pelo município. Disse que o órgão, Câmara Municipal, delegou 

no Senhor Presidente a celebração dos contratos na condição de apresentar uma 

relação dos contratos com o respetivo valor, achando por isso, que deve fazer parte da 

reunião de Câmara bem como constar na ata, como forma de ficar registado que o 

órgão Câmara Municipal, tomou conhecimento da informação. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que a sua interpretação sobre essa matéria é que 

tem o dever de informar da Câmara Municipal. De seguida entregou aos Senhores 

Vereadores a informação sobre os contratos celebrados; os despachos de cargos 

políticos e a informação com os pagamentos efetuados às Juntas de Freguesia no 

corrente ano. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  solicitou que a informação recebida sobre os 

contratos faça parte da ata. 

 

O Senhor Presidente  concordou que a informação possa ser anexa à ata, bem como 

as restantes informações que prestou. Explicou ainda que a informação dos contratos 

celebrados é uma informação pública, uma vez que está acessível nas plataformas 

públicas de livre acesso.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que se a Câmara Municipal não lhe 

tivesse delegado competências para celebrar os contratos, teriam que ser todos 

submetidos a reunião de Câmara para discussão, constando das respetivas atas; deste 

modo referiu que a sua convicção é de que estes contratos devem fazer parte de uma 

informação nas atas da Câmara Municipal. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que não concorda com isso, uma vez que dessa 

forma todas as competências delegadas no Presidente da Câmara teriam que ter o 

mesmo tratamento, acrescentando que não vê inconveniente de que todas as 

informações que presta por escrito possam ser anexas à ata. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  solicitou que essa informação dos contratos 

celebrados faça parte das atas da Câmara Municipal.  

 

O Senhor Presidente  concordou que a informação seja anexa às atas. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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PROPOSTA Nº 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 06 -05-2015 

  

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 seis de Maio de dois mil e quinze. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  apresentou e leu o seguinte requerimento por 

considerar que faltam elementos na ata:  

Ex. mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Caminha 

Dr. Miguel Alves 

Requerimento  

Data: 20 de maio de 2015 

Assunto: Gravação da reunião de Câmara de 6 de maio de 2015 

Ao abrigo da lei n.º 75/2013 de 12/09, venho, na qualidade de Vereadora com o 

estatuto de direito de oposição nesta Câmara, requerer a V. Exa. Que me seja 

facultada a gravação da reunião de Câmara do dia 6 de maio de 2015. 

Mais solicito que sejam cumpridos os prazos legais para o cumprimento da informação. 

Pede deferimento. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano Martins 

e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 1 abstenção da Senhora Vereadora Liliana Silva. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  apresentou a seguinte declaração de voto: 

Votei a favor da ata porque a ata é o documento deste órgão que dá esclarecimento e 

esclarece de vez a questão das contas e dos documentos que nos foram entregues 

não estavam completos, que os documentos que nos foram entregues com erros foi do 

conhecimento do Senhor Vice-Presidente na segunda-feira e mesmo assim chegamos 

aqui todos para a reunião sem ser avisados da alteração. Isso implica uma 

desconfiança em relação aos documentos oficiais na posse do secretário, penso que 

isso é evitável se o Senhor Vice-Presidente na quarta-feira da reunião tivesse avisado 

da alteração, tratando-se de dois mapas importantes. Reparamos que o documento 

não tinha a rubrica do Senhor Presidente mas mesmo assim não fomos avisados pelo 

Senhor Vice-Presidente e isso acho que é grave, é grave porque poderia ter 

reconhecido o erro, sendo um erro que pode acontecer por motivos alheios mas que 

mais uma vez descredibiliza os políticos e nós somos políticos e estamos aqui num 

órgão politico e devemos ter uma atuação que faça com que as pessoas lá fora não 

digam que os políticos andam sempre a enganar as pessoas. Isto era evitável. 

  

PROPOSTA Nº 2 - PRIORIDADES, OPORTUNIDADES E CONSTRANGIMENTOS: 

FUNDOS COMUNITÁRIOS NO PERÍODO 2014 - 2020 

  

Proposta retirada. 

  

PROPOSTA Nº 3 - APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL O 

REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE CAMINHA, O MONTANTE 

DE 180.000,00 EUROS COMO ORÇAMENTO GLOBAL E O CALEN DÁRIO PARA A 

EDIÇÃO DE 2015 
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Sobre a matéria em epígrafe, o Senhor Presidente  apresenta a proposta que a seguir 

se transcreve: 

O Orçamento Participativo é um processo de envolvimento dos cidadãos que visa 

assegurar a participação das pessoas nas tomadas de decisão sobre a gestão do bem 

comum, definindo prioridades de investimento público através do reforço de 

mecanismos de transparência e aprofundamento da democracia; 

Desde a década de 80 do século XX que este procedimento tem vindo a ser 

implementado, primeiro a partir da América do Sul mas depois generalizando-se por 

todo mundo, incluindo a Europa e Portugal, onde tem vindo a evoluir de forma a 

adaptar-se a cada território e às exigências da atualidade; 

Em Portugal, são vários o Municípios que implementaram já um sistema de 

participação assente em processos consultivos e/ou deliberativos, que definem as 

regras de participação que permitem que os cidadãos de um determinado território 

possam apresentar e votar nas propostas que consideram ser as melhores. 

Considerando que: 

O Município de Caminha não tem nenhum mecanismo de participação que permita que 

os cidadãos apresentem propostas sobre um específico orçamento, que possam vir a 

ser votadas sem interferência direta da autarquia na escolha a realizar; 

É fundamental aprofundar processos de escolha na continuidade que tornem possível 

o arbítrio dos cidadãos dentro de determinadas regras, apelando à participação, à 

transparência no uso do recursos e ao apelo de princípios de decisão que são distintos 

dos critérios usados pelas autarquias nas suas opções de investimento; 

O Município de Caminha tem vindo a aprofundar, no último ano e meio, processos de 

participação e abertura à sociedade – através de Reuniões de Camara 
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Descentralizadas, do incremento de atendimentos aos cidadãos, da criação do 

Provedor do Munícipe, da transmissão em direto das Assembleias Municipais, etc. – e 

está, agora, preparado, para dar o passo maior que permita que os cidadãos possam 

decidir sobre uma fatia do orçamento da Câmara Municipal; 

É preciso ter em conta as características do Concelho de Caminha, com territórios e 

populações com diferentes condições de mobilidade e distintas ambições ou 

necessidades; 

Considerando ainda que: 

O Regulamento de Orçamento Participação de Caminha que se quer ver submetido a 

decisão da Assembleia Municipal, os seus termos e amplitude e, sobretudo, a definição 

do n.º 1 do artigo 5º que prevê “uma afetação anual correspondente ao valor parcial do 

IRS arrecadado no concelho” sendo que a Câmara “deliberará anualmente sobre o 

valor máximo que cada projeto poderá ter para ser elegível no âmbito do Orçamento 

Participativo”; 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Administração e Finanças, a 

receita arrecadada no ano de 2014 através do pagamento de IRS dos munícipes, 

estando estabelecida uma taxa de 2%, permite prever que a receita a arrecadar em 

2015, com uma taxa de 1,5%, se cifrarão entre € 175.000 (cento e setenta e cinco mil 

euros) e € 200.000 (duzentos mil euros); 

Deve ser feito um esforço para que o orçamento global a ter em conta não seja tomado 

por apenas uma proposta, de um determinado território do Concelho de Caminha mas 

atender a, pelo menos, três propostas distintas; 

Existe plena consciência que o ponto de partida do Orçamento Participativo de 

Caminha é absolutamente inovador, não se conhecendo caso semelhante no mundo, 

uma vez que exige uma reflexão sobre a receita arrecadada e não se circunscreve a 
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uma decisão sobre despesa; 

Toda esta novidade, obriga a manter um processo de caracter evolutivo, pouco rígido, 

fácil de avaliar e preparado, sem constrangimento, para ser alterado de acordo com as 

deficiências ou potencialidades detetadas em cada ano; 

É importante, desde já, estabelecer um calendário para concretização do Orçamento 

Participativo de Caminha 2015, de modo a que o processo seja implementado, os 

prazos definidos e as decisões tomadas a tempo de poderem ser consideradas no 

Orçamento do Município para 2016; 

Propõe-se que a Câmara Municipal de Caminha delibere o seguinte: 

1 – Aprovar o envio do Regulamento do Orçamento Participativo de Caminha, cuja 

proposta segue em anexo, para deliberação da Assembleia Municipal; 

2 – Seja deliberado aprovar, desde já, na dependência da aprovação do ponto 1 em 

Assembleia Municipal, o montante de € 180.000 (cento e oitenta mil euros) – 

correspondente ao montante de IRS que se prevê que os munícipes do Concelho de 

Caminha paguem durante o ano de 2015 – como montante global a atribuir à edição do 

Orçamento Participativo de Caminha 2015, sendo que nenhum projeto pode ter um 

valor máximo superior a € 60.000 (sessenta mil euros) sob pena de exclusão da 

proposta, nos termos do artigo 9º, alínea c) do Regulamento; 

3 – Seja estabelecido, desde já, na dependência da aprovação do ponto 1 em 

Assembleia Municipal, o seguinte calendário para o ano de 2015: 

Até 30 de Junho de 2015: 

a) Elaborar e aprovar o Regulamento do OP Caminha; 

b) Criar um espaço de informação OP no sítio da Câmara Municipal; 

c) Definição dos calendários das reuniões nas Unidades Territoriais de 

Participação que agregam freguesias nos termos do artigo 6º do Regulamento; 
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d) Constituir as equipas OP no seio da Câmara Municipal e assegurar a formação 

inicial; 

Até 31 de Agosto 2015: 

a) Divulgação da metodologia e potencialidades do Orçamento Participativo de 

Caminha; 

b) Sensibilização das Juntas de Freguesia para o trabalho a desenvolver; 

Até 15 de Outubro de 2015: 

Realização dos encontros de participação em cada Unidade Territorial de 

Participação para formalização das propostas dos cidadãos; 

Até 15 de Novembro de 2015: 

Terminar o trabalho de análise técnica das propostas que permitirá aferir da 

concordância de cada uma com as normas estabelecidas no Regulamento OP; 

Até 31 de Dezembro de 2015: 

Votação pública dos projetos que resultarem da avaliação técnica efetuada às 

propostas dos cidadãos; 

Anúncio dos resultados em cerimónia pública. 

Caminha, 13 de Maio de 2015. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

-Miguel Alves- 

 

O Senhor Presidente  explicou que esta proposta coloca à disposição das pessoas a 

escolha de como investir cento e oitenta mil euros no território do Concelho de 

Caminha, mas também porque significa uma forma diferente de governação. Esta 

proposta no fundo tem três propostas, sendo a primeira a proposta de regulamento que 

define a forma que regula o Orçamento Participativo de Caminha, a segunda proposta 
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é do montante a adequar este ano de 2015 ao Orçamento Participativo, a terceira 

proposta é o calendário. Referiu que o que está em causa, como é sabido desde dos 

anos oitenta, nomeadamente a partir de municípios no Brasil, que modelos de 

Orçamento Participativo tem sido implementados em todo mundo. Primeiro 

timidamente a partir da América do Sul, depois também na Europa em cidades tão 

importantes como Barcelona, Lisboa, Frankfurt, Paris e outras cidades de menor 

dimensão. A verdade é que estes orçamentos tem sofrido uma evolução muito grande, 

sendo que inicialmente os Orçamentos Participativos começaram por ser consultivos, 

em que as pessoas eram questionadas sobre o que se podia fazer em determinado 

tipo de território, tendo esses Orçamentos Participativos consultivos perdido alguma 

capacidade de crescimento, sendo abandonados ao longo do tempo. Começaram 

então a aparecer os Orçamentos Participativos deliberativos em que tem várias formas 

distintas e adequadas à sua própria vivência e também à conformidade e existência 

dos Orçamentos Participativos nas grandes cidades, por bairros ou departamentos e 

em autarquias mais pequenas, conseguindo-se fazer uma análise global. Existem 

várias formas de realizar, sem definição diária ou com a aposta em determinado tipo de 

área o que é que normalmente tem acontecido nos Orçamentos Participativos que são 

bem concebidos, existindo uma fatia do orçamento de investimento que é colocada ao 

dispor dos cidadãos para decidirem em Assembleias presenciais ou através de voto na 

internet ou de forma conjunta, havendo vários modelos. Referiu que não há um modelo 

perfeito, mas sim os que são avaliados ao longo do tempo para se perceber aquilo que 

de melhor funciona. Informou que aquilo que é proposto para o Concelho de Caminha 

está em linha com as experiencias que existem, de modo a que as pessoas possam 

em primeiro lugar apresentar as propostas que entendam mais interessantes para o 

seu Concelho, podendo ser de qualquer domínio de intervenção municipal, tendo como 
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limitação do orçamento global o montante de cento e oitenta mil euros e também a 

limitação de um orçamento especifico para cada proposta que não pode ser superior a 

sessenta mil euros. Explicou que se dividiu o território em seis grupos de agregação de 

Freguesias que estão elencados no artigo 6º, sendo que nestes territórios se realizarão 

encontros de participação de forma a juntar as pessoas das Freguesias para que em 

mesas de debate apresentem propostas. Haverá uma equipa da Câmara Municipal que 

dará nota daquilo que não pode acontecer, uma vez que no Orçamento Participativo só 

se poderá debater questões de competência municipal. As pessoas lançarão ideias, 

essas ideias serão boas ou não, tendo que ser trabalhadas pela Câmara Municipal 

para depois as transformar num projeto que posteriormente irá a votação, 

presencialmente ou pela internet, prevendo que surjam muitas ideias e muitos projetos. 

Explicou também que montante global de cento e oitenta mil euros apresentado trata-

se de uma grande inovação neste Orçamento Participativo, sendo um modelo único no 

mundo, faz a ligação direta com a receita do IRS. Como é do conhecimento, a Câmara 

Municipal recebe uma taxa variável do IRS e o estado permite que a Câmara Municipal 

disponha até 5% do total de IRS cobrado no município, sendo que a Câmara Municipal 

tem a aplicar uma taxa de 1,5%, uma vez que baixou esse valor no anto anterior, faz 

prever que o que a Câmara Municipal vai receber em 2016 é entre cento e setenta e 

cinco mil euros e duzentos mil euros. A partir deste pressuposto referiu que fez a 

proposta de cento e oitenta mil euros, propondo desta forma às pessoas que sejam 

elas próprias a dizer onde querem gastar o seu dinheiro e desta forma a totalidade do 

IRS cobrado em Caminha ser aplicado em propostas que as pessoas vierem a elaborar 

e a aprovar elas mesmas. Disse que se trata de um processo de participação aberto, 

franco e transparente, tendo que ser avaliado ao longo do ano porque não está isento 

de erros, sendo o objetivo que as pessoas se envolvam e defendam aquilo que acham 



18 

 
Câmara Municipal de Caminha 

Ata 39/15 de 2015/05/20 

 

 

que é melhor para o Concelho de Caminha. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que se está aprovar um regulamento, 

achando por isso que deve ser submetido a discussão pública de forma a ser legal, 

participado e melhorado. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que não é necessário submeter o regulamento a 

discussão pública, uma vez que não é um regulamento municipal. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 0 votos contra e 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo. 

  

PROPOSTA Nº 4 - PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO NO ÂMBITO D O PLANO 

ESTRATÉGICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PERSU) 202 0 

  

Considerando que o Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos 2020 define a 

nível nacional as novas políticas, orientações e prioridades para os resíduos urbanos; 

Considerando a importância do documento anexo para a concretização da estratégia 

nacional nesta área específica; 

Considerando a importância da promoção do desenvolvimento sustentável e qualidade 

ambiental; 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o documento anexo que uma 

cópia fica a fazer parte integrante da ata. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que este plano estratégico de 

resíduos sólidos urbanos 2015 a 2020 foi aprovado pela portaria 87-A/2014 e pretende 

um envolvimento de todos os municípios do Pais nesta estratégia de melhorar a 

prestação no que diz respeito aos resíduos sólidos urbanos. Constata-se que a 

prestação a nível nacional está muito á quem daquilo que devia estar, havendo muitas 

medidas a tomar que muitos municípios não tomam. Portanto o governo entendeu 

definir a estratégia no sentido de melhorar a prestação neste domínio. Disse que a 

questão que se coloca é se este assunto deve ser apreciado em reunião de Câmara e 

Assembleia Municipal, sendo entendimento do executivo de que deve ser, porque 

define uma estratégia do município e o vincula ao cumprimento de determinadas metas 

e investimentos. Curiosamente, após análise dos anos anteriores, de 2011 a 2013 

houve uma redução de produção de resíduos e em 2014 voltou a haver um aumento 

de produção de resíduos, sendo que existe uma correlação forte entre a produção de 

resíduos e as espectativas de desenvolvimento económico. Referiu que em 2013 a 

produção de resíduos sólidos urbanos por cada munícipe de Caminha era de um quilo 

e setecentas e cinquenta gramas, em 2014 foi de um quilo oitocentas e dez gramas, 

portanto são valores que podem claramente ser reduzidos, entendendo-se que, tal 

como o plano prevê, bem mais de metade dos resíduos entregues em aterro podem 

ser reciclados. Por isso todo o esforço é compensador em termos da fatura que o 

município suporta e que acaba por imputar aos munícipes. Disse que o contributo do 

Município de Caminha para as metas do plano tem basicamente dois eixos, sendo um 

a prevenção da produção e a perigosidade de resíduos urbanos e o outro a promoção 

da recolha seletiva; no primeiro eixo tem especial relevância uma componente já 

identificada, sendo investimentos a fazer no período de 2015 a 2020 com particular 

relevância a questões de compostagem domestica, portanto o que se refere a recolha 
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de resíduos sólidos urbanos, em freguesias com alguma componente rural, muitos dos 

desperdícios de jardins e explorações agrícolas são depositados em resíduos 

indiferenciados e podem perfeitamente ser reutilizados. A ideia é fazer um esforço 

grande que, ronda os duzentos e sessenta e cinco mil euros. Referiu uma atenção 

especial para as hortas urbanas e uma preocupação grande em divulgar este tipo de 

iniciativas por forma a entrar nos hábitos diários. Relativamente à recolha seletiva, 

como é natural, também a componente mais relevante é a que diz respeito à expansão 

da rede de recolha seletiva, havendo dúvidas sobre o interesse de instalação de 

ecopontos por parte da entidade que os recolhe. Outro eixo diz respeito à recolha 

seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis, que se trata da recolha seletiva de 

determinados resíduos que podem ser reutilizados pela comunidade. Disse que a 

Câmara Municipal tem particular relevância, uma vez que tem matérias de podas, de 

jardins, de cemitérios e etc. Portanto entende-se que este plano vai perfeitamente ao 

encontro das preocupações do plano estratégico e sobretudo ao encontro das 

preocupações com estas poupanças que se tem que ter. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que durante o ano de 2014 até ao presente 

há uma fraca campanha de reciclagem e que inclusive no relatório diz que entre 2011 e 

2013 registou-se uma redução da quantidade de resíduos sólidos urbanos no Município 

de Caminha à semelhança do senário nacional e não obstante em 2014 o Município de 

Caminha registou o incremento de 3%, sendo que efetivamente nos anos anteriores 

houve uma redução efetiva que muito se deveu às fortes campanhas de sensibilização 

que se verificaram a título do município, não propriamente na reciclagem mas mais 

relacionado com a reutilização. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que a redução de resíduos é mais 

acentuada em 2011 e 2013 em outros municípios do Alto Minho do que no Município 

de Caminha, sendo a principal razão, que está tecnicamente provada, resultante da 

crise económica. 

 

O Senhor Presidente  disse que o que consta destes números é exatamente essa 

descida e o aumento que foi agora verificado em 2014, acompanhado por um aumento 

ainda superior da reciclagem que tem muito a ver com a atividade económica, sendo 

que um dos indicadores de produção de riqueza tem a ver com a produção de 

resíduos. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  lamentou alguns comportamentos que vem sendo 

hábito nas reuniões de Câmara por parte do público, com comentários de fundo pouco 

apropriados para este órgão. Disse que, no entanto, com toda a educação e elevação 

são dados, por si, ao desprezo, mas quando estes comportamentos são recorrentes, 

com manifestações de risos, achando que se deve haver respeito pelas pessoas que 

estão no órgão. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que ouviu o que a Senhora Vereadora disse e o 

público também ouviu, mas naturalmente que as reuniões são um espaço amplo de 

debate. Disse que da mesma forma que é desagradável ouvir alguns apartes do 

público, também o facto de a Senhora Vereadora se dirigir ao público com um “séquito” 

e ao Presidente e aos Vereadores como o grupo dos “vocês” não ajuda a que se possa 

ter um debate profícuo.   
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que se alguma vez se dirigiu ao executivo 

como “vocês” não foi com nenhuma falta de respeito, sendo este tipo de situações 

lamentáveis, denunciando estas situações sempre que achar pertinente e o fará com 

todo o respeito pelo órgão. 

 

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

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

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

  

PROPOSTA Nº 5 - ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA DA 

ALTERAÇÃO AOS ARTIGOS 10º E 11º DO REGULAMENTO DO P LANO DIRETOR 

MUNICIPAL (PDM) DE CAMINHA 

  

Considerando que a Câmara Municipal de Caminha, por deliberação de 17 de 

setembro de 2014 (aviso 11229/2014 de 30 de setembro 2014, publicado no Diário da 

Republica, 2ª série de 8 de Outubro de 2014) deliberou dar início ao procedimento de 

alteração aos artigos 10 e 11 do regulamento do PDM. Assim, uma vez decorrido o 

período de acompanhamento e concertação, cabe à Câmara Municipal, de acordo com 

o número 3 do artigo 77 do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 

(Decreto Lei 380/99 de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto Lei 

46/2009 de 20 de fevereiro) proceder à abertura do respetivo período de discussão 

pública. 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere o seguinte: 

a) Proceder à abertura do período de discussão pública da alteração aos artigos 10 

e 11 do Regulamento do PDM (conforme o prevê o artigo 77 do Decreto-Lei 380/99 de 
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22 de setembro, na sua atual redação); 

b) Determinar o prazo de 30 dias para o período de discussão pública (com 

contagem após cinco dias da publicação do respetivo anuncio em Diário da República); 

c) Aprovar a “não sujeição a avaliação ambiental”, conforme fundamentação 

respetiva. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que o que está em causa é alterar 

estes artigos que impedem que em reserva agrícola nacional se construa seja o que 

for. A alteração ao regulamento pressupõe uma concertação entre as várias entidades 

responsáveis pela reserva agrícola nacional e demorou algum tempo por esse motivo.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que no artigo 11º é proposto que haja a 

possibilidade de nos espaços agrícolas haver habitação unifamiliar destinada a 

residência própria permanente de agricultores de deficiência económica comprovada, 

bem como a construção de empreendimentos de turismo rural e de natureza, mas não 

há condições específicas. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que estas alterações são 

transcritas da reserva agrícola nacional e existem limites que estão na alínea a) do 

número 2 que tem a ver com o índice de ocupação do solo em 20% sobre a área da 

exploração agrícola e na área da exploração o que conta é o somatório das parcelas.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se poderá haver sugestões no 

sentido de alterar a proposta. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido  responde que não se pode alterar porque são 

normas que constam no regulamento. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse, no seguimento dos dois pontos que o 

Senhor Vereador Flamiano Martins falou, a alínea a) e e) do artigo 11º, e se é a 

transcrição do que consta no regulamento da reserva agrícola nacional conforme o 

Senhor Vereador Guilherme Lagido referiu, efetivamente está na lei 73/2009 de 11 de 

março, alínea a), mas na alínea f) não está transcrito de forma igual, devendo ser 

criadas mais condições de modo a salvaguardar eventuais construções no futuro. 

Referiu que mesmo assim irá abster-se por entender ser uma gestão do atual 

executivo. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que realmente corresponde ao que 

consta no regulamento da reserva agrícola, tendo sido discutido com a entidade que 

gere a reserva agrícola, com quem  gere os instrumentos de ordenamento do território, 

e com o ICNF e todas as questões foram debatidas.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 0 votos contra e 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo.   

  

PROPOSTA Nº 6 - ABERTURA DO PROCEDIMENTO DO CONCURSO PÚBLICO 

INTERNACIONAL PARA FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO / NA TURAL A 

GRANEL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA PRAIA DE  ÂNCORA 
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Em conformidade com a informação dos serviços torna-se necessária autorização 

prévia por parte da Assembleia Municipal para abertura do procedimento identificado 

em epigrafe, tendo em atenção o determinado na b), do n.º 1, do art.º 22, do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de junho. 

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

Assembleia Municipal o assunto em título.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 0 votos contra e 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo. 

  

PROPOSTA Nº 7 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO MOLEDENSE DE 

INSTRUÇÃO E RECREIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA COMPET IÇÃO 

INTERNACIONAL DE PESCA 

  

No âmbito do preceituado na alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, é da competência da Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza cultural, educativa e recreativa de interesse 

para o Município. 

Assim, nos termos da informação dos serviços, propõe-se  que seja atribuído um 

subsídio no valor de 1.000,00 euros (mil euros) à Associação Moledense de Instrução e 

Recreio, para apoio na realização da Competição Internacional de Pesca – Masters 

Moledo do Minho. 

 

O Senhor Presidente  solicitou que se pudesse votar e discutir as propostas 7, 8, 9 e 
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10 em conjunto. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não tem nada a opor relativamente à 

atribuição dos subsídios, sendo a favor de todos os subsídios que vierem a ser 

atribuídos, uma vez que são uma ajuda às instituições e associações, no entanto a 

questão dos fundos disponíveis é uma questão em que se tem batalhado nos últimos 

tempos, porque a informação prestada não é suficiente. De seguida solicitou 

esclarecimentos sobre os valores das propostas de cabimentos, uma vez que os 

valores não lhe parecem estar corretos.  

 

O Senhor Presidente  solicitou à Chefe de Divisão de Finanças e Administração que 

esclarece-se as dúvidas da Senhora Vereadora Liliana Silva relativamente aos 

cabimentos. 

 

A Chefe de Divisão de Finanças e Administração Sandra  Ferreira , disse que só 

analisando o POCAL é que poderá esclarecer as dúvidas corretamente. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva, Vanda Pêgo e 0 abstenções. 

  

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Estamos a favor da atribuição dos subsídios a todas as instituições 

e associações, no entanto não temos um compromisso de que estes pagamentos vão 

ser efetivamente feitos e continuamos sem ter a informação correta sobre os fundos 
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disponíveis.  

 

PROPOSTA Nº 8 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À PARÓQUIA D E CAMINHA PARA 

APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CORPO DE DEU S 

  

No âmbito do preceituado na alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, é da competência da Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza cultural, educativa e recreativa de interesse 

para o Município. 

Assim, nos termos da informação dos serviços, propõe-se  que seja atribuído um 

subsídio no valor de 2.500,00 euros (dois mil e quinhentos euros) à Paróquia de 

Caminha, para apoio na realização da Solenidade do Corpo de Deus. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva, Vanda Pêgo e 0 abstenções.   

  

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Estamos a favor da atribuição dos subsídios a todas as instituições 

e associações, no entanto não temos um compromisso de que estes pagamentos vão 

ser efetivamente feitos e continuamos sem ter a informação correta sobre os fundos 

disponíveis.  

 

PROPOSTA Nº 9 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMEN TO DE ESCOLAS 

SIDÓNIO PAIS PARA APOIO À REALIZAÇÃO DO ARRAIAL MIN HOTO 
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No âmbito do preceituado na alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, é da competência da Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza cultural, educativa e recreativa de interesse 

para o Município. 

Assim, nos termos da informação dos serviços, propõe-se  que seja atribuído um 

subsídio no valor de 6.700,00 euros (seis mil e setecentos euros) ao Agrupamento de 

Escolas Sidónio Pais, para apoio na realização do tradicional Arraial Minhoto. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva, Vanda Pêgo e 0 abstenções.   

  

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Estamos a favor da atribuição dos subsídios a todas as instituições 

e associações, no entanto não temos um compromisso de que estes pagamentos vão 

ser efetivamente feitos e continuamos sem ter a informação correta sobre os fundos 

disponíveis.  

 

PROPOSTA Nº 10 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ANCORENSIS COOPERATIVA 

DE ENSINO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DE FINAL DE ANO  

  

No âmbito do preceituado na alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, é da competência da Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza cultural, educativa e recreativa de interesse 
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para o Município. 

Assim, nos termos da informação dos serviços, propõe-se  que seja atribuído um 

subsídio no valor de 4.000,00 euros (quatro mil euros) à Ancorensis Cooperativa de 

Ensino CRL, para apoio na realização das atividades de final do ano letivo. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva, Vanda Pêgo e 0 abstenções.   

  

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Estamos a favor da atribuição dos subsídios a todas as instituições 

e associações, no entanto não temos um compromisso de que estes pagamentos vão 

ser efetivamente feitos e continuamos sem ter a informação correta sobre os fundos 

disponíveis.  

 

PROPOSTA Nº 11 - CADUCIDADE DE DIREITO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO 

NÚMERO 132 DA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA 

  

Nos termos da alínea e) do art.º 14 do Regulamento Municipal de Feiras do Concelho 

de Caminha “o direito de ocupação do espaço de venda caduca pelo não cumprimento 

do dever de assiduidade, nos termos previstos neste regulamento”. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere declarar a caducidade do direito 

de ocupação do espaço de venda número 132 da Feira Semanal de Caminha. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 
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Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano Martins 

Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

  

PROPOSTA Nº 12 - ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DE POSTURA DE  TRÂNSITO 

PARA EFEITOS DA REALIZAÇÃO DA CLASSIFICATIVA DO RAL LY DE 

PORTUGAL 

  

Conforme informação dos serviços que abaixo se dá por reproduzida e no âmbito da 

realização da classificativa de Caminha do Rally de Portugal, são necessários os 

seguintes condicionamentos de trânsito: 

Entre as 17 horas do dia 21 de maio e as 5 horas do dia 22 de maio (fase I) corte de 

trânsito nas seguintes vias: 

Estrada de acesso à capela da Sr.ª das Neves (desde o cruzamento com a estrada 

Municipal); 

Estrada de acesso à capela de Santo Antão (desde as últimas habitações junto ao 

cruzamento); 

Estrada de acesso à capela de São Pedro de Varais (desde o calvário); 

Estrada Municipal 527 (desde Azevedo até 7 caminhos e ligação à N305). 

Entre as 7 horas e as 18 horas do dia 22 de maio (fase II) corte de trânsito nas 

seguintes vias: 

Estrada de acesso à capela da Sr.ª das Neves (desde a passagem superior A28); 

Estrada de acesso à capela de Santo Antão (desde a capela, passando pela rua Santo 

Antão, e acesso até a rua General Andrade e Castro) – permissão excecional de 

acesso entre as 13:30 horas e as 14 horas; 

Estrada Municipal 527 (desde Azevedo até 7 caminhos e ligação à N305); 
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Corte de trânsito apenas numa das faixas de rodagem (será criado corredor de 

passagem para carros em prova): 

Rua General Andrade e Castro; 

Rua de Senandes; 

Rua Nossa Senhora da Graça; 

Rua de Santo António; 

Largo da Feira; 

Praça Pontault Combault; 

Rua 16 de Setembro; 

N13 

Informa-se ainda que haverá forte condicionamento do trânsito na N13 e interdição 

total da N305 desde Orbacém (cruzamento direção Dem / Gondar) até ao nó da A28 no 

dia 22 de maio, entre as 5 horas e as 18 horas. 

Será permitido acesso aos moradores, desde que comprovada a morada junto dos 

elementos da GNR. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a alteração temporária de 

trânsito referida. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano Martins 

Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

  

PROPOSTA Nº 13 - ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE  TRÂNSITO 

PARA EFEITOS DA APRESENTAÇÃO DA CLASSIFICATIVA DO R ALLY DE 

PORTUGAL - RATIFICAÇÃO 
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Para a realização da sessão de demonstração e apresentação da classificativa do 

Rally de Portugal que se realiza no Concelho de Caminha, tornou-se necessário 

proceder temporariamente ao condicionamento de trânsito e proibição de 

estacionamento automóvel, nos termos da informação dos serviços. 

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

Vice-Presidente de 5 de Maio de 2015. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano Martins 

Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

  

PROPOSTA Nº 14 - ISENÇÃO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO REFERENTE AOS 

PROCESSOS DE OBRAS NÚMEROS 17/15 E 16/15 - REQUERENTE: 

LACOÂNCORA - LACAGEM E POLIMENTO DE MÓVEIS, LDA 

  

Em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º2 do artigo 8º, do Regulamento e 

Tabela Geral de Taxas do Município de Caminha a “Câmara Municipal poderá isentar 

do pagamento das taxas previstas no presente regulamento, total ou parcialmente 

pessoas singulares ou coletivas, relativamente a factos que visem o desenvolvimento 

de atividades de manifesto interesse coletivo” 

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

isentar as taxas previstas dos processos de obras números 16/15 e 17/15 em nome de 

Lacoâncora – Lacagem e polimento de móveis, Lda. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que não estão contra a isenção das 

taxas, mas não lhe parecer estar bem esclarecido se há manifesto interesse coletivo na 

atribuição da isenção, uma vez que não está regulamentado e o parecer jurídico que 

acompanha a proposta não é claro porque remete para a Câmara de modo a decidir se 

existe interesse coletivo. Referiu que embora conheça bem a empresa em causa, com 

um desempenho bastante positivo, a argumentação que acompanha a proposta não 

lhe parece suficiente. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  reforçou o que o Senhor Vereador Flamiano 

Martins disse e referiu que o parecer jurídico diz que caberá ao órgão camarário 

apreciar e deliberar o desenvolvimento de atividade de manifesto interesse coletivo e 

isenção parcial e total de taxas, ou seja, remete ao órgão a decisão do interesse 

coletivo. Portanto para se poder deliberar sobre o manifesto interesse coletivo teria que 

haver uma fundamentação que complementasse o pedido, não tendo recebido essa 

informação, havendo simplesmente uns mapas de evolução de negócios. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu ser positivo que os Senhores 

Vereadores do PSD conheçam a Lacoâncora e a importância da empresa no contexto 

do tecido empresarial. Explicou que a fundamentação existe, porque foi recebido um 

email da Lacoâncora à posteriori, conforme lhe foi solicitado, verificando-se que se 

trata de uma empresa que dá emprego, que está internacionalizada, que tem uma 

evolução de vendas muito favorável, que é extremamente dinâmica e que procura 

novos mercados num momento difícil que todas as empresas ligadas à construção 

estão a passar. Portanto entende-se que é de todo interesse isentar as taxas para que 

a empresa possa prosseguir a sua atividade. 
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O Senhor Presidente  referiu que de facto aquilo que justificou e que consta dos dados 

existentes foi a visão que se teve, ao lado de um processo de investimento, apoiar uma 

atividade de forma financeira, uma vez que fez sentir a necessidade de poder contar 

com esta forma de valorização por parte da Câmara. A avaliação feita perante a lei é 

de que estão conjugadas todas as condições para poder apoiar esta empresa. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  referiu que votariam favoravelmente caso tivesse 

sido feita uma fundamentação, uma vez que o email existente só refere dados em 

gráfico, não lhe parecendo servir como fundamentação para complementar um pedido. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que a fundamentação presentada lhe 

parece suficiente e justificável. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não poe em causa se existe ou não a 

fundamentação. Referiu que efetivamente o Senhor Vereador talvez tenha essa 

informação porque a poderá ter recebido pessoalmente, mas os Vereadores da 

oposição não a conhecem. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que uma coisa é os Senhores Vereadores dizerem 

que esta justificação é insuficiente, outra coisa é dizer que não há justificação e isso 

não é verdade. Explicou que há um pedido que vem à Câmara a solicitar a isenção de 

taxas. Pelo acompanhamento que é feito à empresa, conhece o processo de 

investimento que a Lacoâncora teve junto do IAPMEI para poder expandir o seu 

negócio e poder chegar a outros mercados, mas compreendendo a exigência dos 



35 

 
Câmara Municipal de Caminha 

Ata 39/15 de 2015/05/20 

 

 

Senhores Vereadores foi solicitado parecer à jurista, que posteriormente foi justificado 

pelo despacho do Senhor Vereador, entendendo solicitar ao requerente um melhor 

enquadramento da situação atual da empresa de modo a que a Câmara tenha dados 

suficientes para poder decidir. O requerente posteriormente juntou a informação 

solicitada. Portanto pode-se dizer que fundamentação é insuficiente mas não se pode 

dizer que não existe. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  perguntou o que é que se consegue comprovar 

com base numa informação de volume de negócios. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que face à importância que a empresa tem para o 

Concelho, como bem justifica o Senhor Vereador, e ao enquadramento que é dado 

pela própria empresa sobre o número de trabalhadores que por isso a coloca como 

uma das melhores empresas a nível de número de trabalhadores, face a isto e as 

perspetivas de crescimento apresentadas a Câmara entende que deve isentar as 

taxas. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 0 votos contra e 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA Nº 15 - CEDÊNCIA DE ESPAÇO PÚBLI CO A TÍTULO GRATUITO AO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SIDÓNIO PAIS PARA A REALIZAÇ ÃO DA FEIRA 

QUINHENTISTA  
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O Agrupamento de Escolas Sidónio Pais vem solicitar à Câmara a cedência de espaço 

na praça Concelheiro Silva Torres, para o dia 27 de maio, de modo a levar a cabo a 

Feira Quinhentista no âmbito do programa do XXIII Arraial Minhoto. 

Assim, e porque se trata de uma atividade educativa de manifesto interesse coletivo, 

propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ceder o espaço público a título gratuito ao 

Agrupamento de Escolas Sidónio Pais para a realização daquele evento. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  não participou na votação por estar envolvido 

na organização do evento. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Liliana Silva e 

Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções.     

  

PROPOSTA Nº 16 - ISENÇÃO DE TAXAS DE PUBLICIDADE - REQUERENTE: 

CIRCO CLÁUDIOS - LILIANA SIMÕES TORRALVO - RATIFICA ÇÃO 

  

Em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º2 do artigo 8º, do Regulamento e 

Tabela Geral de Taxas do Município de Caminha a “Câmara Municipal poderá isentar 

do pagamento das taxas previstas no presente regulamento, total ou parcialmente 

pessoas singulares ou coletivas, relativamente a factos que visem o desenvolvimento 

de atividades de manifesto interesse coletivo”. 

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se  a ratificação do despacho datado de 

13 de maio, para a isenção das referidas taxas, a Liliana Simões Torralvo. 
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano Martins 

Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

  

PROPOSTA Nº 17 - ISENÇÃO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA - 

REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA DO CAST ELO 

  

Em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º2 do artigo 8º, do Regulamento e 

Tabela Geral de Taxas do Município de Caminha a “Câmara Municipal poderá isentar 

do pagamento das taxas previstas no presente regulamento, total ou parcialmente 

pessoas singulares ou coletivas, relativamente a factos que visem o desenvolvimento 

de atividades de manifesto interesse coletivo” 

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

delibere isentar as taxas previstas de ocupação de via pública à Associação 

Empresarial de Viana do Castelo para realização do evento solicitado. 

 

O Senhor Presidente  explicou que no âmbito da realização do Rally de Portugal 

solicitou ao movimento de empresários e à Associação Empresarial que se 

mobilizassem para que o comércio pudesse aproveitar ao máximo a passagem do 

Rally, nesse sentido foi proposto a realização de um evento no terreiro com música e 

exposição de automóveis, desse modo entendeu-se isentar as taxas como forma de 

apoio.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  mostrou o seu desagrado, não pela proposta em 

si, mas pelo facto de ser o dia da Festa de Santa Rita de Cássia em que se vai realizar 
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a uma missa e procissão e à mesma hora estar a decorrer este evento no terreiro, não 

lhe parecendo correto a realização de dois eventos ao mesmo tempo. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que compreende essas preocupações mas também 

compreende a dificuldade dos empresários em organizar um sunset para aproveitar a 

realização do Rally. De todo o modo e porque o executivo também teve essa 

preocupação, juntou as partes para se encontrar alguma solução esperando que tudo 

corra pelo melhor. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano Martins 

Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

  

PROPOSTA Nº 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 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano Martins 

Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

  

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

quando eram dezassete horas e quinze minutos, da qual, para constar e por estar 

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

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 

 

Paços do Município de Caminha, 2015/05/20. 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 
 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 
 

___________________________________________ 
Tomás Henrique Fernandes Antunes 


