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ATA NÚMERO 06/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA OITO DE 

JANEIRO DO ANO DOIS MIL E CATORZE 

 

Aos oito dias do mês de janeiro do ano dois mil e catorze, no Salão Nobre dos 

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

DA SILVA MENDONÇA ALVES e com a presença dos Senhores GUILHERME 

CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, ANA SOFIA GARCIA BARROS SÃO JOÃO, RUI 

PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA, FLAMIANO GONÇALVES MARTINS, 

LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA. 

 

Não esteve presente o Senhor Vereador Mário Augusto Pais Patrício, cuja falta foi 

justificada. 

 

Iniciada a reunião, às 16 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 Vereador Guilherme Lagido informou que, relativamente às intempéries 

e ao que se passou nos últimos dias, o mau tempo provocou vários estragos entre 

eles um acidente no rio Âncora com as consequências que já são conhecidas; a 

forte precipitação provocou estragos relacionados com o fraco escoamento de água, 

cortes de estrada, subida do nível das águas e inundações em Vila Praia de Âncora 

e em Lanhelas em parte resultantes da ausência de gestão das águas que vêm da 

A28. Referiu que, apesar dos estragos, os mesmos foram menos graves que os 
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ocorridos em outubro/novembro do ano passado. Explicou que nessa altura houve 

uma grande preocupação em promover limpezas de valetas, linhas de água, 

aquedutos. Salientou o empenho e envolvimento, quer da parte da proteção civil, 

quer da parte das equipas da Câmara no sentido de repor, num curto espaço de 

tempo, a normalidade. 

Referiu que ocorreram situações complicadas no que diz respeito ao estado do mar 

com estragos muito relevantes quer em Vila Praia de Âncora quer em Moledo mas 

que foram atenuadas com a rápida intervenção da equipa da câmara; disse que há 

estragos relacionados com a estrutura da responsabilidade do IPTM e que amanhã 

decorrerá uma visita no sentido de avaliar os estragos e decidir quando é que a 

intervenção poderá ser feita. 

Como nota final, disse que a esmagadora maioria destas situações aconteceram por 

incúria dos homens, ou seja, construções em linhas de água e outras situações que 

são evitáveis.   

 

O Senhor Presidente disse que o falecimento do jovem de Vila Praia de Âncora 

deixa tristeza e o município, apesar de não ser da sua responsabilidade, deslocaram 

para o local os meios disponíveis para ajudar. Disse que seria importante que se 

deixasse um voto de pesar à família. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João, dando seguimento ao que tem sido tema de 

conversa sobre as intempéries e os acidentes naturais ou comportamentos que 

colocam a vida de pessoas em risco e que tem vindo a acontecer desde 2010 com 

uma frequência atípica, referiu que o que foi pedido pelo executivo à equipa técnica 

de ação social e saúde foi que avançasse com um projeto devidamente estruturado 

e coeso na forma de intervir em situações de crise em articulação com os serviços 

de saúde para que estas situações não fiquem despartilhadas e mais relacionadas 

com algum suporte social. 

Deu conhecimento de algumas lacunas que vêm sendo analisadas por visita, com 

pareceres técnicos, tentando analisar o trabalho que tem sido feito nos últimos anos 
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relacionadas com o programa social Caminhabita. Disse que os pedidos iniciaram-se 

em 2010 e a intervenção ocorre em 2013; explicou que os financiamentos aprovados 

foram 5, salientou que as candidaturas e os montantes aprovados foram dados 

conta aos beneficiários num oficio de 26/09/2013, das obras em curso disse que 

apenas uma está terminada e as restantes não estão por constrangimentos sérios 

que o regulamento causa à implementação do próprio programa e prova disso é a 

não existência de prazos para a execução dos próprios trabalhos, não existem 

projetos técnicos nem quantificação dos trabalhos e questionou como é que foi feita 

a escolha se não existem projetos nem orçamentos; disse que isto causa vários 

problemas, nomeadamente aos empreiteiros junto das famílias já que estas não têm 

conhecimento do material que vai ser aplicado. Afirmou que conhece bem a 

realidade das pessoas em termos de condições habitacionais de Caminha mas 

desconhecia que enquanto decorrem programas se podem deixar pessoas em 

perigo por negligência; disse que todo este programa será revisto e que as situações 

aprovadas serão honradas pelas instituições e é importante que se perceba o 

grande problema que isto acarreta para a componente técnica da câmara que, 

eticamente, pode ter problemas graves, para quem executa em termos de 

empreitada e para as pessoas que continuam sem resposta. 

Relativamente ao Plano de Emergência Social disse que, também no regulamento, o 

que está previsto no art.º 5º nº1 é que os apoios previstos num programa de 

emergência social são de natureza pontual, temporária e correspondente a 

despesas efetuadas e pagas; em termos de resposta social isso implica 2 aspetos 

que devem ser analisados com a devida prudência: tecnicamente há um apelo de 

documentos que são pagos e neste caso ou estão a apelar a que pessoas 

carenciadas entreguem documentos fraudulentos ou estão a apoiar pessoas que 

não precisam; as pessoas recorrem a ajuda de amigos/conhecidos com o 

compromisso de pagar mais tarde e se o projeto não for aprovado, contribuem para 

a perda de rede social de suporte por se assumirem compromissos que não 

conseguem honrar. Disse que os pedidos de pagamento do Caminha Solidaria 
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assumidos anteriormente serão pagos de forma a honrar compromissos no âmbito 

deste programa. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou se já está a ser feita a proposta 

de alteração do regulamento já que essa proposta deverá ser apresentada ao 

executivo. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João disse que lamenta que o regulamento seja de 

2010 e não tem tido oportunidade para elaborar a proposta de alteração; explicou 

que o que está previsto é um fundo de emergência social terá a tramitação legal 

dentro do que são as competências desta câmara. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins afirmou que os regulamentos foram 

aprovados em Reunião de Câmara, em Assembleia Municipal, estiveram em 

discussão pública e podem haver sempre contributos no sentido de melhorar o 

regulamento e já que se está a deparar com problemas decorrentes do regulamento 

deverá apresentar uma proposta de alteração para apresentar ao executivo. 

Seguidamente disse que tem três documentos que gostaria de entregar; o primeiro é 

um voto de repúdio pelo que se passou na Assembleia e leu: 

“Há um excerto da intervenção do senhor presidente da Câmara, na Assembleia 

Municipal de 3 janeiro de 2014, que nos merece o maior repúdio e é sobre ela, sobre 

o contexto em que é proferida, sobre os efeitos malévolos de tal contexto 

depreciativo que os vereadores do PSD têm de manifestar o mais vivo repúdio. 

Disse V. Exa que a intervenção da Dr.ª Lilita Gonçalves, deputada municipal eleita 

nas lista do PSD, e proferiu-o em tom depreciativo, de que “…não foi escrita por 

si…” 

Ora, a Dr.ª Lilita é uma senhora de respeitado percurso político. Foi presidente da 

assembleia de freguesia de Riba de Âncora, fez parte do executivo da junta de 

freguesia, é Técnica Oficial de Contas, é licenciada em Contabilidade e Finanças 

Públicas, tem uma pós-graduação em contabilidade e finanças, é quadro superior do 
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Centro Regional de Segurança Social de Viana do Castelo, foi técnica responsável 

por algumas contabilidades de juntas de freguesia, etc, etc, e não merecia tal 

sobranceria de V. Exa que demonstrou total falta de respeito institucional. 

Qualquer deputado municipal, de qualquer partido, tem o direito de intervir, por 

escrito ou verbalmente, faça o trabalho de casa como quiser, seja pelo conhecimento 

técnico dos dossiers ou abordando-os apenas numa perspetiva política, mas tem o 

direito, conforme defendemos, que tais intervenções fiquem em ata. 

Não pode, não tem direito, não é de bom-tom, não revela educação política, que 

queira menosprezar um deputado municipal fazendo tais insinuações, ainda por 

cima, conforme acima dizemos, quando se trata de uma deputada que em matéria 

de contabilidade pública, de elaboração de PPI e Orçamentos tem tido nos últimos 

anos uma participação direta, seja na Junta de Freguesia de Riba de Âncora seja 

nas freguesias a que dá apoio técnico/contabilístico. 

V. Exa tem proferido um sem número de afirmações só possíveis porque é possível 

neste país! – não há responsabilização automática. 

Foi utilizada a mentira para conquistar o eleitorado e essa estratégia continua a ser 

utilizada. É usada a fórmula de repetir tantas vezes a mentira que ela acaba por soar 

a verdadeira nos ouvidos das pessoas. Mais não são do que as parangonas com 

que o PS, a imprensa sensacionalista e os blogs há longo tempo envenenam a 

opinião pública. O discurso da desgraça em relação ao endividamento do município, 

os milhões de dívidas das Águas, as dívidas à firma Aurélios e Sobreiros. Enfim, 

uma campanha contínua de calúnias. 

Ainda na última Assembleia consegue afirmar que a Feira Medieval nasceu com o 

executivo PS! E até teve direito a “...muito bem....!”.  

Consegue afirmar que a Câmara não tem um cêntimo para despesas! Será que o 

senhor presidente não vai receber o seu vencimento, o município não pagará os 

restantes salários, não pagará as despesas da eletricidade, das rendas, dos 

combustíveis, a conta das comunicações, não fará reparações, não comprará 

materiais? 

Vai parar o município? 
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Que tipo de contrato foi realizado com as empresas que montaram as iluminações 

de Natal, aluguer de equipamentos, prestações de serviços para assegurar 

assessorias, com a empresa que realiza a auditoria, a segurança para a passagem 

de ano e outros serviços e ações que foram realizadas nestes dois meses e meio de 

gestão deste executivo? É que há evidências, todos nós vimos a iluminação, o palco, 

as festas, a segurança na rua, os assessores, o anúncio da auditoria. Como foram 

contratados? Se não havia fundos disponíveis, como foi isso possível legalmente? 

O que V. Exa tenta confundir é que ganhou as eleições no último trimestre de 2013 

condicionado a um documento de planeamento de despesa aprovado pelo PSD. 

Esquece-se é de dizer que a antecipação da receita foi aprovada em reunião de 

Câmara no início de 2013, com os votos dos vereadores do PS que, por acaso, 

foram excluídos por si das listas autárquicas. V. Exas estão completamente alheios 

às deliberações tomadas em reuniões do executivo anterior às eleições. Lembrem-

se que o PS teve a maioria dos votos. Mas poderia ter sido o PSD pois candidatou-

se a esta mesma Câmara, sem medo da situação financeira que os senhores 

encontraram em 18 de Outubro. 

Tenha por isso calma, deixe-se de politiquices e dialogue com os vereadores da 

oposição. Saiba a verdade, não lance atoardas. Pode demorar algum tempo mas a 

verdade vem sempre ao de cima.   

Preocupe-se sim com o cumprimento das promessas que fez ao seu eleitorado. 

Sabemos que não será fácil devido ao contexto financeiro do país. A isso acrescem-

se compromissos seus como, por exemplo, o acordo que fez como seu amigo 

Alcaide d’A Guarda. Acordos com A Guarda já os tivemos em 2000. O seu amigo 

propôs um acordo de pagamento, cumpriu parte, reduziu a dívida, em 2012 até 

começou a entregar a receita de alguns trimestres, mas logo deixou de pagar e de 

entregar os documentos de receita e despesa para permitir o encontro de contas, e 

somos levados a crer que V. Exa sabe bem porquê! Sabemos nós que A Guarda 

está sob acompanhamento financeiro e por isso não pode fazer pagamentos que 

não sejam aprovados por outros organismos governamentais daí a dificuldade do 

autarca de La Guardia, que V. Exa compreende bem….só não compreendeu o 
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esforço do Município de Caminha que aquele município, gerido por um autarca 

socialista, acumula uma divida ao Município de Caminha que poderá atingir os 2 

milhões de euros!     

Não obstante toda a desgraça espalhada aos quatro ventos pela máquina de 

propaganda socialista, Caminha continua a figurar como o 2º concelho do distrito 

com maior poder de compra, o 2º com melhor qualidade de vida, o 3º onde se ganha 

um salário médio mais alto, segundo a revista Vale Mais do corrente mês. 

Em resumo, este nosso voto de repúdio visa essencialmente demonstrar que os 

vereadores do PSD se sentem indignados e são solidários com os deputados 

municipais uma vez que subscrevem integralmente o teor das suas intervenções 

como aquelas que foram proferidas na apreciação ao PPI e Orçamento de 2014, 

uma vez que também já tínhamos expressado o nosso desagrado traduzido na 

nossa não aprovação.” 

Seguidamente leu: 

“Atendendo a que o Senhor Presidente afirma constantemente, em todas as 

reuniões, tanto do executivo, como da Assembleia Municipal, que a Câmara de 

Caminha não tem verbas para “comprar um prego”, os vereadores do PSD vêm 

requerer a V. Exa. uma informação escrita clarificando se havia ou não Fundos 

Disponíveis quando efetuou os contratos de prestação de serviços ou fornecimento 

de bens, nomeadamente: 

1- À empresa ou às empresas que instalaram a iluminação de Natal; 

2- À ou às assessorias que mantém em funcionamento após a tomada de posse 

em 18/10/2013; 

3- À empresa que realiza a auditoria à Câmara, amplamente divulgada por V. 

Exa. na comunicação social e nos órgãos do Município; 

4- Às empresas envolvidas na passagem de ano, nomeadamente no 

fornecimento do palco e segurança à noite.” 

Para terminar leu também: 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

8 

“Aquando da candidatura ao CLDS ficou assumido pelos parceiros (CM e Centro 

paroquial de Vilarelho), para que se aproveitasse a componente desse programa 

para financiamento de obras, a requalificação do Centro Coordenador de 

Transportes de Caminha para aí se instalar o projeto, instalar uma loja social, em 

espaço para apoio à ajuda alimentar, salas de formação e até um espaço de 

atendimento da Segurança Social. 

Até agora só tem havido por parte de V. Exa. respostas evasivas o que nos leva a 

crer que não consideram importante esta componente do projeto e o que foi 

acordado entre as duas instituições. 

Atendendo a que a Câmara Municipal é parceira privilegiada neste projeto, 

queremos que nos informe sobre o seguinte: 

1- A componente de financiamento para obras e equipamento foi ou não 

desprezada pela Câmara ou pelo Centro? 

2- Que ações foram efetuadas pela C. M. para que se mantivesse essa 

componente? 

3- O que é que está previsto para o Centro Coordenador de Transportes de 

Caminha se não se efetivar essa componente? 

4- É verdade que essa componente dependia de um contrato de comodato entre 

a C.M. e o Centro Paroquial? 

5- Se sim, quem recusou esse contrato? A Câmara Municipal ou o Centro 

Paroquial?” 

Agradeceu que lhes fosse dada uma resposta sobre estes assuntos. Perguntou 

também qual o ponto de situação do gabinete a disponibilizar para os vereadores da 

oposição já que precisam de um local para se reunirem bem como para o 

atendimento que pretendem fazer aos munícipes. 

 

O Senhor Presidente, relativamente à última questão colocada, disse que estão em 

sintonia em relação à necessidade da oposição ter um espaço para reunir. Em 

relação às restantes questões, colocadas por escrito, referiu que é importante que 

sejam respondidas também por escrito e assim nada adiantou; disse que partilham a 
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convicção de que “a verdade vem sempre ao de cima”. Seguidamente pediu ao seu 

adjunto, o Dr. João Pinto, uma vez que é a pessoa que está a acompanhar este 

processo, que dissesse qual o ponto de situação. 

 

O Adjunto do Senhor Presidente o Dr. João Pinto, explicou que a criação dos 

gabinetes está a ser tratada, disse que a Arq. Maria das Neves Fernandes está a 

fazer o projeto para proceder a alterações no edifício Paços do Concelho; disse 

ainda que serão criados dois gabinetes: um para o PSD e outro para a CDU e prevê-

se que, até ao final do mês de janeiro os mesmos estejam prontos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2013/12/18 

 

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 de 18 de dezembro passado. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

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

 

PROPOSTA N.º 02 – CONTRATO DE SUBCONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DE 

TERRENO DE DOMÍNIO PÚBLICO FERROVIÁRIO JUNTO À ESTAÇÃO DE 

CAMINHA 
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Considerando a análise do dossier onde constam todos os documentos referentes 

ao contrato mencionado em epígrafe constata-se que em 18/07/2012 foi aprovado a 

minuta do contrato de concessão entre a REFER e o Município de Caminha. 

Considerando que, em 07/08/2012, vem a REFER – Património anexar nova minuta 

de contrato, divergente da anterior, nomeadamente no que diz respeito aos 

outorgantes do contrato dado que este passa a ser celebrado entre a REFER-

Património e o Município de Caminha, passando por sua vez este último para a 

posição de subconcessionária. 

Considerando que, existem pequenas alterações introduzidas nesta nova minuta de 

contrato que não foi aprovada em reunião de Câmara dado não ter sido submetida, 

em tempo útil. 

Considerando que, este contrato de concessão implica um encargo para o Município 

no valor de 3.600 €/ano, e será celebrado pelo prazo de 20 anos, eventualmente 

renováveis, motivo pelo qual nos termos das alíneas a) e b), no n.º 1, e do n.º6, do 

artigo 22º, do Dec. Lei n.º 197/99, de 8/06, e da alínea c), do n.º1, do artigo 6º, da 

Lei n.º 8/2012, de 21/02. 

Assim, face ao exposto propõe-se a aprovação da minuta do Contrato de 

Concessão de Uso Privativo de Terreno do Domínio Publico Ferroviário junto à 

Estação de Caminha, com as alterações constantes do documento anexo, o qual 

fica a fazer parte integrante dos originais desta ata. 

Mais se propõe a submissão desta proposta à aprovação da Assembleia Municipal, 

solicitando a sua aprovação em minuta. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira explicou que se trata da subconcessão do terreno 

onde está construído o Parque de Estacionamento Sidónio Pais, disse que o 

protocolo de subconcessão já tinha sido aprovado em Reunião de Câmara, teve que 

ser ratificado posteriormente já que o concessionário não seria a REFER mas sim a 

REFER Património bem como foi feita uma alteração ao valor a ser pago pela 

Câmara Municipal de Caminha; explicou que esse aditamento não chegou a ser 
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apresentado em Reunião de Câmara nem Assembleia Municipal pelo que será 

agora votado. 

 
 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

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

 

PROPOSTA N.º 03 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAMINHA 

 

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, propõe-se a atribuição de um subsídio à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Caminha, no valor de 4.000,00€ para manutenção e 

desenvolvimento das suas atividades.  

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que se trata da atribuição de um 

subsídio aos Bombeiros. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou se a questão dos Fundos 

Disponíveis está regularizada. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que essa questão foi ultrapassada com a 

aprovação do Orçamento para 2014. 
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O Senhor Presidente disse que esta é a primeira Reunião de Câmara em que têm 

fundos disponíveis para assumir compromissos e que se deve à aprovação do 

Orçamento para 2014 em Assembleia Municipal.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

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

 

PROPOSTA N.º 04 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA PRAIA DE ÂNCORA 

 

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, propõe-se a atribuição de um subsídio à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora, no valor de 4.000,00€ para 

manutenção e desenvolvimento das suas atividades.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

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

 

PROPOSTA N.º 05 – APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO  

 

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 
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município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças”. 

Assim, propõe-se que a Câmara conceda atribuir o remanescente dos subsídios ao 

Associativismo Desportivo, constantes da informação técnica que se anexa. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que o subsidio atribuído foi no âmbito do 

Regulamento do Desporto no ano de 2013 e o valor foi aprovado em reunião de 

câmara, numa das partes, o restante valor nunca chegou a ser apresentado a 

votação em reunião de câmara devido à questão dos fundos disponíveis. Neste 

momento já existem fundos disponíveis e é feita esta proposta para acautelar os 

constrangimentos que as associações desportivas têm sofrido por não disporem 

destas verbas. 

 

O Senhor Presidente disse que os montantes atribuídos se devem a uma definição 

do anterior executivo e só agora é que o Município dispõe de fundos disponíveis 

para poder honrar o compromisso. Agradeceu a “paciência” das associações bem 

como a todos aqueles que praticam desporto através das mesmas. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

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

 

PROPOSTA N.º 06 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – ABEL RODRIGUES DE SEQUEIRA DUQUE 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante previa deliberação da 
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Câmara Municipal, …os consumidores de comprovada situação sócio-económica 

débil”.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se a isenção total da dívida de 

consumo de água referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2013, a 

Abel Rodrigues de Sequeira Duque, residente na Rua da Gateira n.º113 R/C, na 

Freguesia de Moledo, consumidor n.º 18948, conforme consta no anexo 2 dos 

parâmetros da avaliação socioeconómica deliberados na reunião de câmara do dia 

dezoito de Janeiro de 2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

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

 

PROPOSTA N.º 07 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – JOÃO MARIA CRUZ CUNHA 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante previa deliberação da 

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

débil”.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se a isenção total da dívida de 

consumo de água referente ao mês de Setembro de 2013, a João Maria Cruz 

Cunha, residente na Travessa da Rocha n.º8, na Freguesia de Seixas, consumidor 

n.º 8567, conforme consta no anexo 2 dos parâmetros da avaliação socioeconómica 

deliberados na reunião de câmara do dia dezoito de Janeiro de 2012. 

 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

15 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

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

 

PROPOSTA N.º 08 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – ANA MARIA AMORIM PARENTE FÃO PIRES 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante previa deliberação da 

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

débil”.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se a isenção total da dívida de 

consumo de água referente ao mês de novembro de 2013, a Ana Maria Amorim 

Parente Fão Pires, residente na Calçada do Dourado n.º71, na Freguesia de 

Âncora, consumidor n.º 19709, conforme consta no anexo 2 dos parâmetros da 

avaliação socioeconómica deliberados na reunião de câmara do dia dezoito de 

Janeiro de 2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

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

 

PROPOSTA N.º 09 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – CARLA SOFIA DE CAMPOS VERDE 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 
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Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante previa deliberação da 

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

débil”.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se a isenção total da dívida de 

consumo de água referente ao mês de novembro de 2013, a Carla Sofia de 

Campos Verde, residente na Rua Visconde Sousa Rego n.º44-2.ºEsq., na 

Freguesia de Caminha, consumidor n.º 18659, conforme consta no anexo 2 dos 

parâmetros da avaliação socioeconómica deliberados na reunião de câmara do dia 

dezoito de Janeiro de 2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

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

 

PROPOSTA N.º 10 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DO RAMAL DE 

SANEAMENTO- MARIA DO SAMEIRO LEITÃO MAGALHÃES CORREIA 

 

Nos termos do n.º 3, do art.º 166º, do Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos 

e Prediais de Abastecimento de Água e Saneamento do Concelho de Caminha, em 

casos de comprovada dificuldade económica por parte do consumidor e assim 

entendida pela Entidade Gestora, será permitido o pagamento fracionado do 

montante da fatura.  

Assim, face à informação dos serviços da Ação Social, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere que Maria do Sameiro Leitão Magalhães Correia beneficie da 

isenção total do valor do ramal de saneamento, referente à sua habitação sita no 

Lugar da Juía n.º141, na freguesia de Riba de Âncora, conforme consta no anexo 2 

dos parâmetros da avaliação socioeconómica deliberados na reunião de câmara do 

dia dezoito de Janeiro de 2012. 
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A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

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

 

PROPOSTA N.º 11 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DO RAMAL DE 

SANEAMENTO- DOMINGOS GUALBERTO GUERRA FERREIRA 

 

Nos termos do n.º 3, do art.º 166º, do Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos 

e Prediais de Abastecimento de Água e Saneamento do Concelho de Caminha, em 

casos de comprovada dificuldade económica por parte do consumidor e assim 

entendida pela Entidade Gestora, será permitido o pagamento fracionado do 

montante da fatura.  

Assim, face à informação dos serviços da Ação Social, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere que Domingos Gualberto Guerra Ferreira beneficie da isenção 

total do valor do ramal de saneamento, referente à sua habitação sita no Lugar da 

Ponte n.º77, na freguesia de Riba de Âncora, conforme consta no anexo 2 dos 

parâmetros da avaliação socioeconómica deliberados na reunião de câmara do dia 

dezoito de Janeiro de 2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

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

 

PROPOSTA N.º 12 – ISENÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – ARMANDO LUIS FERREIRA DE CARVALHO 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 
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do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante previa deliberação da 

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

débil”.  

Face à capitação do agregado, propõe-se a isenção parcial de 50% do pagamento 

do valor em divida de consumo de água referente ao mês de setembro de 2013, e o 

restante valor em 3 prestações, a Armando Luís Ferreira de Carvalho, residente 

na Rua Benemérito Joaquim Rosas n.º176, na Freguesia de Caminha, consumidor 

n.º 1066, conforme consta no anexo 3 dos parâmetros da avaliação socioeconómica 

deliberados na reunião de câmara do dia dezoito de Janeiro de 2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

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

 

PROPOSTA N.º 13 – CORTE DE TRÂNSITO EM ALGUMAS ARTÉRIAS DA 

FREGUESIA DE VILA PRAIA DE ÂNCORA PARA A REALIZAÇÃO DO CORTA 

MATO ESCOLAR  

 

Nos termos da informação dos serviços, propõe-se o corte de trânsito em algumas 

artérias da Freguesia de Vila Praia de Âncora, para o dia 10 de Janeiro, entre as 

09.30 Horas e as 12.00 Horas, para a realização do Corta Mato Escolar, nas 

seguintes artérias: 

- Rua Alexandre Herculano, a poente do entroncamento com a Rua Maria Ângela 

Morais Cabral. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins e Liliana Silva 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 14 – ECOVIA-CAMINHO DO RIO MINHO (CAMINHA-

LANHELAS) – RATIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DO RELATORIO FINAL DE 

APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS E ADJUDICAÇÃO 

 

A 05 de novembro do ano de 2013 deliberou a Câmara Municipal, na qualidade de 

órgão competente para contratar, aprovar as peças e a abertura do procedimento de 

concurso público atinente à empreitada supra identificada. 

Assim, propõe-se: 

1) que a Câmara Municipal ratifique a aprovação do relatório final de apreciação 

das propostas da referida empreitada, subscrita pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal a 31 de dezembro 2013, já que por circunstancias 

supervenientes adstritas ao fecho do IV Quadro Comunitário de Apoio, o 

mesmo teve que ser enviado para o On.2 nessa data. 

O Senhor Vereador Flamiano Martins pediu que fosse clarificada a decisão que 

vão tomar já que segundo a ordem de trabalhos estarão a aprovar os relatórios mas 

o que foi divulgado no site da Câmara refere-se à adjudicação. Perguntou também 

se, ao ser a aprovação de um relatório, se isso pressupõe um compromisso 

assumido perante a empresa e se a candidatura não for aprovada o que é que 

acontecerá; perguntou se a empresa poderá responsabilizar a Câmara.  

Em relação ao Mosteiro de S. João d’Arga disse que o relatório é ainda mais 

confuso já que numa parte do relatório mencionava uma empresa como sendo a 

mais indicada e no fim do mesmo diz que a referida empresa foi excluída e surge 

outra proposta; perguntou se a empresa excluída teve oportunidade de recorrer à 

audiência de interessados para esclarecer a situação. Perguntou também se há 

fundos disponíveis para estas obras. 

 

O Senhor Presidente salientou que este é um processo que tem vindo a decorrer e 

que tem obrigado a um grande esforço por parte dos serviços técnicos da Câmara 

de modo a aproveitarem as oportunidades do quadro comunitário; explicou que o 
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trabalho foi sendo feito, foi divulgado e várias empresas concorreram o que denota o 

interesse que as obras poderão ter mas também a difícil situação que as empresas 

de construção civil atravessam. Disse que não acompanhou o trabalho técnico, foi-

lhe apresentado um relatório final que leu. Disse que, no que diz respeito ao projeto 

da ecovia tiveram 19 concorrentes e o vencedor foi o que a presentou a proposta 

economicamente mais vantajosa; o relatório preliminar propunha a adjudicação a 

uma determinada empresa, no período de audiência prévia não surgiram 

reclamações e o júri reiterou a decisão. Na questão da biblioteca municipal de 

Caminha, concorreram 18 empresas, o critério de adjudicação foi o de proposta 

economicamente mais vantajosa, no relatório final reiteraram a proposta que tinha 

sido apresentada no relatório preliminar. No caso do Mosteiro de S. João d’Arga já 

não se processou da mesma forma, no relatório preliminar propunham uma 

determinada empresa, em fase de audiência prévia surgiram reclamações, no 

relatório final, e atendendo a uma reclamação, excluiu-se o concorrente inicialmente 

proposto. Afirmou que, de acordo com o que lhe foi informado, as decisões tomadas 

até ao momento, não acarretam qualquer responsabilidade financeira para o 

município.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que pensa que nestes casos há 

sempre um compromisso e pergunta como é que se sustenta que não há fundos 

disponíveis e se aceita uma obra com um valor aproximado de 2 milhões de euros. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira explicou que a questão do compromisso de 

fundos disponíveis só é obrigatória na altura da adjudicação. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins pediu que o Senhor Presidente esclarecesse 

se estão a aprovar um relatório ou se estão a adjudicar conforme consta na 

informação publicada no site da Câmara. 

 

O Senhor Presidente explicou que estão a aprovar o relatório. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que se é assim então deverão ter mais 

atenção ao que publicam no site já que as empresas estão atentas. Disse que o voto 

será de abstenção já que têm duvidas no que diz respeito à Lei dos Compromissos e 

em relação ao facto de estarem ou não a votar a adjudicação. Em relação ao S. 

João d’Arga disse que tem dúvidas quanto à discrepância que surgiu em que num 

primeiro relatório apresenta uma empresa como vencedora, depois ao longo do 

relatório a empresa é excluída e é indicada outra empresa. Perguntou também se é 

dado conhecimento às empresas do relatório preliminar e se a empresa excluída 

teve conhecimento que, por via da reclamação apresentada a situação se tinha 

alterado e se houve audiência prévia. 

 

O Senhor Presidente explicou que as empresas têm conhecimento do relatório 

preliminar e houve audiência prévia relativamente a esse relatório havendo 

posteriormente uma decisão final. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins afirmou que lhe parece que deveria haver 

uma audiência prévia relativamente ao relatório final, principalmente no caso de S. 

João d’Arga já que uma empresa recebe uma indicação como sendo a empresa 

ganhadora e depois, no relatório final, fica excluída por via de uma reclamação 

apresentada. 

 

O Senhor Presidente disse que as empresas receberam um relatório preliminar que 

apontava para um determinado resultado, houve uma reclamação e isso levou à 

alteração que está no relatório final e não deve haver uma audiência prévia mas 

existem mecanismos que permitem que as empresas possam recorrer para alterar a 

situação após a aprovação do relatório. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que tem mais uma dúvida e diz 

respeito à propriedade do Mosteiro: se há protocolo com a comissão fabriqueira ou 

não; pensa que tem de haver já que o edifício pertence à comissão fabriqueira. 

 

O Senhor Presidente disse que a sendo a candidatura promovida pela Câmara, 

esse procedimento está acautelado. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, 0 votos contra e 2 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins e 

Liliana Silva. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins apresentou uma declaração de voto para as 

três propostas. Reafirmou as dúvidas existentes em ralação à Lei dos 

Compromissos; tem duvidas se não deveria haver audiência prévia após o relatório 

final e em relação ao S. João d’Arga a questão da propriedade do Mosteiro. Por 

existirem essas dúvidas, o voto é de abstenção. 

 

PROPOSTA N.º 15 – BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMINHA – RATIFICAÇÃO 

DA APROVAÇÃO DO RELATORIO FINAL DE APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

E ADJUDICAÇÃO 

 

A 05 de novembro do ano de 2013 deliberou a Câmara Municipal, na qualidade de 

órgão competente para contratar, aprovar as peças e a abertura do procedimento de 

concurso público atinente à empreitada supra identificada. 

Assim, propõe-se: 

1) que a Câmara Municipal ratifique a aprovação do relatório final de apreciação 

das propostas da referida empreitada, subscrita pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal a 31 de dezembro 2013, já que por circunstancias 
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supervenientes adstritas ao fecho do IV Quadro Comunitário de Apoio, o 

mesmo teve que ser enviado para o On.2 nessa data. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, 0 votos contra e 2 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins e 

Liliana Silva. 

 

PROPOSTA N.º 16 – SANTUARIO DE SÃO JOÃO DE ARGA E VALORIZAÇÃO 

DO CONJUNTO CONSTRUIDO – RATIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DO 

RELATORIO FINAL DE APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

A 05 de novembro do ano de 2013 deliberou a Câmara Municipal, na qualidade de 

órgão competente para contratar, aprovar as peças e a abertura do procedimento de 

concurso público atinente à empreitada supra identificada. 

Assim, propõe-se: 

1) que a Câmara Municipal ratifique a aprovação do relatório final de apreciação 

das propostas da referida empreitada, subscrita pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal a 31 de dezembro 2013, já que por circunstancias 

supervenientes adstritas ao fecho do IV Quadro Comunitário de Apoio, o 

mesmo teve que ser enviado para o On.2 nessa data. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, 0 votos contra e 2 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins e 

Liliana Silva. 

 

PROPOSTA N.º 17 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 
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Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta ata, 

propõe-se que esta seja aprovada em minuta. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins e Liliana Silva 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 17 horas e 00 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim que a 

secretariei. 

 

Paços do Município do Concelho de Caminha, 08 de janeiro de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 

(Anabela Pereira Monteiro) 

 


