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ATA NÚMERO 07/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA VINTE E 

DOIS DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E 

CATORZE 

 

Aos vinte e dois 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, MÁRIO AUGUSTO PAIS PATRÍCIO, LILIANA SOFIA 

BOUÇA SILVA. 

 

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

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

Foi solicitada a inclusão de dois novos pontos na ordem-do-dia: “Suspensão da 

Cobrança de Juros de Mora” e “Alargamento do Período de Abertura e 

Funcionamento dos Bares e Discotecas do Concelho de Caminha”, propostas que 

foram aceites por unanimidade. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente saudou os presentes e deu conhecimento da realização da 

primeira reunião descentralizada, na próxima 4ª feira, na freguesia de Dem. Disse 

que esta é a concretização de uma promessa eleitoral e é a forma de levar, junto de 
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cada uma das freguesias, a Reunião de Câmara. Comunicou também que se iniciará 

a reparação da EN305 no Vale do Âncora resolvendo assim um problema que 

durava há mais de 1 ano e penalizava as freguesias de Riba de Âncora, Vile bem 

como todas as outras freguesias dos concelhos servidas por aquela estrada. 

Deu também nota do que se passou no mercado Municipal de Caminha, disse que, 

como já se sabe, o Mercado foi visitado por uma equipa da ASAE; disse que foi 

notificado do encerramento cautelar do mercado, foram-lhe transmitidas várias 

deficiências detetadas ligadas à higienização, à necessidade de acautelar uma 

separação entre o exterior e o interior que é prejudicada pela falta de isolamento nas 

portas e janelas bem como na zona da obra que está em curos; questões ligadas 

também à inexistência de um circuito de recolha de resíduos; questões ligadas com 

a degradação do edifício em si e que acumuladas levavam a ASAE a encerrar o 

mercado de Caminha. Disse que lhe foram dadas 48 horas para resolver alguns dos 

problemas e o que conseguiram, fruto do esforço dos funcionários da câmara e da 

colaboração dos comerciantes, foi o isolamento das zonas que se encontravam em 

remodelação, reabilitação e pintura dos portões e gradeamento, lavagem e 

higienização de todas as superfícies e estruturas do interior do edifício, remoção de 

equipamentos dos concessionários que não apresentavam as condições adequadas 

e se encontravam lá há anos, remoção de um painel de madeira, a pintura de todas 

as paredes interiores do edifício, pintura das câmaras frigorificas, reforço de um 

plano de desratização, desinfeção e higienização de todas as câmaras frigorificas, 

ou seja, houve um grande esforço para poderem resolver este assunto. Referiu que 

o isolamento das zonas exteriores com a colocação de vidros e alumínio estará 

pronta no dia 27 de janeiro. Realçou a compreensão da ASAE e o bom trabalho 

realizado pelos funcionários camarários que conseguiram, em pouco tempo, fazer 

várias intervenções criando soluções que evitaram o encerramento do mercado. 

Seguidamente leu a resposta aos requerimentos apresentados na última reunião de 

câmara: 

“Em resposta ao pedido de informação escrita, subscrito pelos senhores Vereadores 

do PSD, com data de 8 de janeiro do corrente ano, venho esclarecer o seguinte: 
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1 – À data de início de funções do Executivo eleito pelos Caminhenses em 29 de 

setembro último, e face à dificuldade em aferir com rigor a verdadeira situação 

financeira do Município de Caminha, foi decidido pedir uma auditoria a uma entidade 

externa que abrangesse apenas 4 temas: a situação financeira do Município a 

31/10/2013 com análise das grandes rubricas à data, análise das últimas 

empreitadas, cumprimento da Lei dos Compromissos e a Parceria Público Privada 

das Piscinas de Vila Praia de Âncora. 

2 – O relatório preliminar da auditoria externa, entre outras situações indiciadoras da 

prática de vários atos irregulares e/ou ilícitos por parte do anterior Executivo, revelou 

procedimentos que configuram a violação clara da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

denominada vulgarmente como Lei dos Compromissos, que aprova as regras 

aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades 

públicas. 

3 – O mesmo relatório preliminar mostra que a violação da referida lei teve início no 

mês de julho de 2013, com a existência de fundos disponíveis negativos de cerca de 

1,9 milhões de euros. A situação agravou-se no mês seguinte, quando os fundos 

disponíveis já eram negativos em 3,8 milhões de euros, assim como no mês de 

setembro, situando-se o valor negativo, nessa altura, em aproximadamente 3,5 

milhões de euros; 

4 – No âmbito do relatório supracitado, apurou-se ainda que, durante aqueles três 

meses, o município assumiu compromissos no valor de quase 3,8 milhões de euros; 

5 - Este Executivo foi ainda confrontado com o estorno, realizado na véspera da 

tomada de posse (ou seja, à data de 17 de outubro), de compromissos de ordem 

diversa, inclusive com empresas do concelho, num montante superior a um milhão 

de euros; 

6 – Mediante esta situação, decidiu este Executivo, como foi repetido e amplamente 

divulgado mas, talvez, ainda não entendido por todos os senhores Vereadores, não 

assumir qualquer compromisso em violação da lei, designadamente nenhum dos 

elencados no pedido de informação de V. Excelências; 
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7 – Assim, em repetição das informações já prestadas de modo a que possam os 

senhores Vereadores compreender, não foi contratualizado nenhuma prestação de 

serviços a propósito das iluminações de Natal, das festividades da passagem de ano 

ou da realização da auditoria em curso. 

8 – As comemorações de Natal e Ano Novo foram organizadas no quadro de uma 

parceria entre o Município e o Movimento de Empresários do Concelho de Caminha, 

não tendo sido assumido qualquer compromisso suscetível de violar a Lei. 

9 – Este Executivo cumpre a Lei. Em Outubro, Novembro e Dezembro, por causa de 

uma política desastrosa e assaz ilegal de gestão de recursos financeiros, a Câmara 

não teve, não tinha, nenhuma margem para assumir compromissos para o futuro, 

nem sequer o compromisso de comprar o prego. 

10 - Só graças aos esforços da sociedade civil e ao empenhamento dos funcionários 

da Câmara, foi possível evitar os custos que a não celebração das comemorações 

de Natal e Ano Novo teriam para o Município, designadamente para a economia 

local, os empresários e o próprio prestígio da nossa terra ao mesmo tempo que se 

cumpria a Lei. 

11 – Quanto à realização da auditoria, a mesma só foi possível pelo confronto entre 

a necessidade premente (e já comprovada) de ser conhecida a real situação 

financeira da Câmara Municipal e a compreensão, por parte da empresa auditora, da 

impossibilidade de assunção de compromisso financeiro por parte da autarquia nos 

meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2013. Mais uma vez, a Lei dos 

Compromissos foi cumprida. 

Acresce ainda que: 

12 – Não foi contratada qualquer assessoria ou outra qualquer prestação de serviços 

desde o dia da tomada de posse até o dia em que se presta esta informação. Muito 

pelo contrário: terminou já um contrato de assessoria jurídica no montante global 

anual de cerca de 20.000 euros e um contrato de prestação de serviços na área das 

fotocopiadoras e impressoras no montante global anual de cerca de 14.000 euros, 

sem que tenha havido nova contratação, por exemplo. 
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13 – Ao mesmo tempo, estão a ser avaliados todos os contratos, a prestação de 

serviços deles decorrentes e os seus montantes, de modo a poderem ser reduzidos 

os custos a pagar pelo Município. 

14 – Não há, por isso, nenhuma nova assessoria: o que há, neste Executivo, é 

menos assessorias.  

15 – Quanto às diversas assessorias contratadas pelo anterior Executivo que se 

mantém em vigor em cumprimento do contratado (por se entender que não devem, 

os Munícipes, arcar com o pagamento de indemnizações que os decisores políticos 

possam criar), são pagas em função do compromisso assumido aquando da 

realização do contrato, configure ou não a assunção desse compromisso um ato 

ilícito, em nome da boa-fé e do bom nome do Município.  

16 – Já quanto às pessoas que assumiram funções de apoio aos gabinetes do 

Presidente e dos Vereadores, cumpre esclarecer que as mesmas foram nomeadas 

no âmbito da Lei nº 75/2013, de 28 de setembro, que estabelece o quadro de 

competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos 

municípios e das freguesias, estabelecendo limites máximos para todos os 

Municípios do país. 

17 – Mas mesmo nesta matéria, as diferenças para o passado são notórias: o 

gabinete de apoio ao Presidente e aos Vereadores, no atual Executivo, possui um 

número mais reduzido de elementos nomeados considerando o Executivo anterior 

do PSD. A título de curiosidade, o Presidente da Câmara abdicou da figura do Chefe 

de Gabinete, nomeou como seu Adjunto um trabalhador da Câmara Municipal e tem 

como sua secretária pessoal uma trabalhadora municipal que não recebe nem mais 

um cêntimo pelo serviço realizado; 

Esperando que a informação tenha sido suficiente para esclarecer os senhores 

Vereadores, apresento os meus melhores cumprimentos 

 

Relativamente ao contrato CLDS+, leu: 

“Em resposta ao pedido de informação escrita, subscrito pelos senhores Vereadores 

do PSD em 8 de janeiro do corrente ano, sobre o acordo tripartido entre a 
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Segurança Social, Câmara Municipal de Caminha e Centro Social e Paroquial Nossa 

Senhora da Encarnação, venho esclarecer o seguinte: 

 

1 – A Portaria nº 135-C/2013 de 28 de março que permitiu a constituição do Contrato 

Local de Desenvolvimento Social (CLDS+) no âmbito do acordo subscrito entre a 

Segurança Social, Câmara Municipal de Caminha e Centro Social e Paroquial Nossa 

Senhora da Encarnação define, entre outras previsões, que as despesas para obras 

em edificado são elegíveis. 

2 - Perante este dado, o anterior Executivo identificou e deu conhecimento aos 

parceiros da possibilidade de requalificação do Centro de Coordenador de 

Transportes sito em Vilarelho através da aplicação daquela legislação.  

3 – Em causa estariam 75 mil euros que seriam aplicados em obras no referido 

equipamento de modo a que o mesmo funcionasse como sede/gabinete do CLDS + 

com a possibilidade de serem alargadas as respostas sociais. 

4 – O problema é que o anterior Executivo não acautelou, sequer, um estudo 

superficial sobre a possibilidade de aquele edifício poder albergar funções diversas 

do que as funções de Centro de Coordenação de Transportes e, nessa incúria, 

prejudicou todo o projeto. 

5 – De facto, como já foi informado aos parceiros, bem como a toda a Câmara 

Municipal numa das últimas Reuniões, o edifício identificado pelo anterior executivo 

não podia ser objeto de obras, no âmbito da mencionada Portaria, para albergar o 

CLDS +. 

6 – De acordo com a criteriosa análise e parecer jurídico elaborado pelos serviços 

municipais, o contrato de doação ao Município do edifício denominado Centro 

Coordenador de Transportes estabelece que o mesmo (contrato de doação) só será 

válido enquanto se mantenha a utilização exclusiva daquele edifício, para nele e 

exclusivamente nele, funcionar o Centro Coordenador de Transportes. 

7 – O Executivo anterior cometeu um erro grave, induzindo em erro os parceiros e 

inviabilizando a aplicação de uma verba importante tal como a Portaria previa: foi 

negligente porque não estudou o assunto, propôs uma solução impossível de 
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cumprir tendo em conta o contratado, criou uma expetativa infundada e arriscou a 

que se fizessem obras com verbas que a Câmara Municipal sempre teria que 

devolver porque seriam aplicados num fim diverso daquele que justificaria a sua 

atribuição.  

8 – Assim sendo, torna-se inútil responder às questões sobre a possibilidade de 

celebração de um contrato de comodato entre a Câmara Municipal e um dos 

parceiros: seria possível, sim, se o Executivo anterior não tivesse impossibilitado a 

aplicação da verba que a Portaria previa e prejudicado a concretização do projeto.” 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido relativamente às faturas de água, explicou 

que o atraso se deveu à mudança do processamento dos débitos em conta, que por 

indicações do Banco de Portugal deixa de ser possível a partir de fevereiro, houve 

alteração das faturas, alteração dos circuitos de processamento, o atraso do envio 

das faturas não será imputado aos munícipes e, excecionalmente, este mês, não 

haverá pagamento de juros.  

Informou também que será feita uma alteração à circulação automóvel na Av. 

Saraiva de Carvalho em resultado das obras de pavimentação, esta alteração será 

de 23 de janeiro até 18 de fevereiro que é o tempo que o empreiteiro necessita para 

fazer a referida pavimentação.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que analisarão as respostas dadas 

aos pedidos de esclarecimento apresentados na última reunião de câmara e 

seguidamente leu:  

“Dei-me ao trabalho de ver e ouvir o vídeo da conferência de imprensa que os 

militantes do PS se encarregaram de disseminar pelas redes da Internet e fiquei 

chocado com o chorrilho de imprecisões e mentiras que não me surpreendem mas 

que me levantaram dúvidas e que eu e os meus companheiros gostaríamos de ver 

esclarecidas. 
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 Afirmou-se que “os municípios anteriores não resolveram”, que há uma viragem nas 

relações entre os dois municípios, que agora há abertura ao diálogo, que houve 

“golpes de processos judiciais”, que deram um passo em frente, etc., … 

Pois afirmamos que não é verdade que antes não havia diálogo, que antes não se 

tentou resolver, que houve golpes e que não se alimentou a amizade entre os dois 

municípios. 

Mantivemos sempre o diálogo e o bom relacionamento com A Guarda. Há atas e 

troca de correspondência que isso confirmam. A ação em Tribunal surge porque A 

Guarda diz não poder pagar dívidas com mais de 5 anos. Que a lei espanhola faz 

prescrever tais dívidas. A solução seria o Tribunal e essa solução foi articulada entre 

a Presidente Júlia Paula e o Alcaide Manuel Freitas. Não foi nenhum “golpe”. Dessa 

forma os dois executivos salvaguardariam os interesses dos respetivos municípios: 

A Guarda honraria os compromissos e Caminha seria ressarcida das despesas que 

foi suportando ao longo de vários anos. 

Caminha defendeu os seus interesses. Caminha não tem que sustentar A Guarda. O 

Ferry é um equipamento comum e tem de ser suportado pelos dois municípios. 

Em todas as reuniões é verdade que A Guarda afirmou sempre que queria pagar a 

dívida. Que só lhe era permitido o pagamento de dívidas até 5 anos. Acordou-se que 

seria legítimo Caminha acionar judicialmente a dívida que A Guarda não podia pagar 

por imposição legal do seu país e acordou um plano de pagamento em 2012. Plano 

esse que não foi cumprido. Só foram realizadas algumas transferências e a receita 

da bilheteira nunca foi transferida.  

Agora, em 20 de Dezembro, os dois executivos, acordaram nessa reunião, não 

sabemos o quê. Por isso apresentamos um requerimento no qual perguntamos: 

1- Há ou não um acordo com A Guarda? 

2- Esse acordo é verbal ou escrito? 

3- Queremos ter acesso à ata da reunião e ao acordo escrito, se existe. 

4- Qual o valor atual da dívida de A Guarda? 

5- Como vai A Guarda estancar a dívida que se acumula todos os meses? 

6- Que verbas foram perdoadas ao Sr. Alcaide d’A Guarda? 
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7- Que  plano de pagamento foi enviado e acordado para o primeiro trimestre 

de 2014? 

Nada nos move contra o Sr. Alcaide. Apesar de ter ajudado a atual maioria PS na 

sua campanha, posso considera-lo amigo pois, embora não tivesse cumprido os 

acordos que fez com o município, trabalhamos em conjunto os projetos Caminhos 

de Santiago da Costa O Minho que nos Une, a criação do grupo de trabalho para 

este projeto e para a candidatura do Rio Minho a património Mundial da Unesco. 

Ficamos felizes que esse projeto seja também o vosso, assim como estender o 

projeto CaminhaDoce até à margem espanhola. Congratulámo-nos por isso. Ainda 

bem que chamámos a atenção para o facto de o evento não figurar no Orçamento e 

que fosse relembrado por V. Exas na reunião com o Município vizinho.” 

O Senhor Vereador Mário Patrício, retomando as informações prestadas pelo 

Senhor Presidente relativamente ao Mercado Municipal de Caminha, perguntou qual 

a razão para que a obra tivesse parado; disse que a obra tinha sido adjudicada, com 

as 4 lojas “viradas” para o exterior;  

Relativamente à obra da EN305, disse que sendo uma empreitada por concurso 

público, ajuste direto, perguntou qual é o montante bem como se os fundos 

disponíveis preveem este montante. 

Em relação ao Centro Coordenador de Transportes disse que existia um projeto, que 

albergava o centro coordenador de transportes nomeadamente as bilheteiras de 

modo a que funcionasse de modo semelhante ao centro coordenador de transportes 

de Vila Praia de Âncora; disse que é possível que existam mais valências naquele 

edifício mas não podem eliminar a função principal do edifício e a função para a qual 

foi criado. Disse que o projeto seria para albergar a loja social, a segurança social, 

um armazém de víveres que seria o novo espaço para o Banco Alimentar; afirmou 

que o que a segurança social pediu para que pudessem ser atribuídos os 75 mil 

euros, e como o edifício onde seriam feitas as obras não era propriedade do Centro 

Paroquial de Vilarelho, exigiu um contrato comodato; questionou como é que agora 

não conseguem fazer um contrato de comodato com o Centro Social e Paroquial de 
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Vilarelho e se perdem estas valências; afirmou que mais que perder o dinheiro, 

lamenta que se perca uma oportunidade de que aquele edifício tivesse vida 

passando para lá serviços; disse que se tivessem sido executivo teriam assinado o 

contrato de comodato e as obras seriam feitas, os serviços passariam para lá com o 

beneficio de que a central de camionagem passaria a ser um edifício visitável 

enquadrado numa zona urbana e residencial conferindo-lhe a dignidade que o local 

merece.  

 

O Senhor Presidente disse, relativamente às questões colocadas acerca do acordo 

com A Guarda, que responderão por escrito, referindo no entanto, que gozam de 

uma boa relação com o município vizinho.  

Em relação à questão levantada acerca do Mercado Municipal de Caminha, disse 

que a visita da ASAE não teve unicamente a ver com a questão das obras, 

simplesmente as obras criavam algumas poeiras. 

Em relação às questões do centro coordenador de transportes referiu que a questão 

essencial se prende com aspetos jurídicos, disse que percebe as dúvidas colocadas 

pelo Senhor Vereador Mário Patrício perante a vontade que tinha em transformar 

aquele local, mas no entanto do ponto de vista jurídico, não houve um acautelar da 

situação; referiu que o parecer jurídico que possuem e que sustenta a posição do 

executivo é claro, o contrato celebrado entre o doador e a Câmara Municipal, define 

que aquele edifício só pode ser usado, exclusivamente como centro coordenador de 

transportes, o que significa que ainda que uma parte fosse usada para esse fim, ao 

fazer as obras e instalando lá outros serviços, aquele edifício deixaria 

automaticamente de ser património da Câmara e passaria a ser de um privado e 

essa foi a razão pela qual não avançaram para o contrato de comodato. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira explicou, relativamente à questão colocada 

acerca das obras no mercado terem parado, que, da reunião que teve com os 

técnicos da Câmara, o processo em si demorou a ser aprovado quer por via da 

decisão em relação ao tipo de intervenção, quer por via dos fundos disponíveis já 
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que o empreiteiro só iniciou a obra quando assinou contrato; disse que o 

empreiteiro, enquanto não teve certeza, por parte dos técnicos da câmara, de poder 

continuar a obra, pediu a suspensão da mesma que foi posteriormente aceite. 

Referiu que um dos pontos que a ASAE referiu foi a abertura para o exterior. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício solicitou uma cópia do caderno de encargos 

bem como uma cópia do parecer jurídico feito pelo Dr. Domingos Lopes. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que as obras estiveram paradas por 

iniciativa do empreiteiro por situações que estão por fazer e por este não saber se 

acabaria as obras dentro do prazo que estava no caderno de encargos; pediu a 

suspensão e prorrogação do prazo. 

Em relação às obras da EN305 disse que têm 2 pontos: uma referente à adjudicação 

e outra relativamente aos fundos disponíveis. A adjudicação é um ajuste direto ao 

consórcio que já está a fazer a obra de saneamento, num montante de cerca de 140 

mil euros; o fundo disponível neste caso não se aplica já que há um valor de 

garantia que está consignada à própria obra e ultrapassa a questão legal da lei dos 

compromissos que diz que aquele valor só pode ser aplicado naquela obra concreta. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João disse, relativamente à questão do mercado 

disse que há “muito engenho” na forma como as questões são colocadas; em 

relação à questão da salubridade dos espaços, que nada tem a ver com o facto de 

as obras terem parado, disse que convém alertar para aquilo que os serviços 

disseram bem como por quem faz o controlo de pragas; a questão relacionada com 

os portões que têm espaços que, apesar do controlo de pragas feito, permitiu a 

entrada e a saída; a ausência de redes mosquiteiras que permitiam a entrada e 

saída de aves; o facto das janelas que durante muitos anos, não foram mantidas em 

bom estado afetando a salubridade do espaço em geral. Relativamente à portaria 

CLDS, disse que no espaço do Centro Coordenador de Transportes durante anos, 

pela manutenção de um espaço daquela natureza, emergiram lá problemas sociais 
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graves que devem ser resolvidos sem criar problemas a quem presta apoio, na 1ª 

linha, à população: as instituições sociais que devem manter-se salubres e com 

sustentabilidade financeira, com idoneidade de quem está em cargos decisores para 

que possam investir em determinados fins e não para resolver problemas políticos. 

Para terminar disse que o conselho local de ação social será a entidade indicada 

para prestar mais esclarecimentos nesta matéria.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins solicitou que, numa próxima intervenção, a 

Senhora Vereadora Ana São João, seja mais clara nos esclarecimentos prestados já 

que recorre a jogos de palavras e não esclarece as dúvidas colocadas. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2013/01/08 

 

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 08 de janeiro 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 1 abstenção do Senhor 

Vereador Mário Patrício por não ter estado presente. 

 

PROPOSTA N.º 02 – MISSÃO E OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS SIADAP 2014 
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A Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, na sua redação atual, estabelece o sistema 

integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública, doravante 

designado por SIADAP. 

O Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 04 de Setembro adapta o SIADAP aos 

serviços da administração autárquica. 

Estabelece o artigo 4.º do referido Decreto Regulamentar que o SIADAP se articula 

com o sistema de planeamento da Câmara Municipal, constituindo um instrumento de 

acompanhamento e avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos plurianuais 

determinados pelo órgão executivo e dos objetivos anuais e plano de atividades, 

baseado em indicadores de medida a obter pelos serviços. A articulação com o 

sistema de planeamento pressupõe a coordenação permanente entre todas as 

unidades orgânicas. 

Refere ainda o artigo 5.º do mesmo diploma legal que, para a fixação de objetivos de 

cada unidade orgânica, devem ser considerados, entre outros, os objetivos 

estratégicos plurianuais determinados pelo órgão executivo. 

O subsistema SIADAP 1 – Avaliação de Desempenho das Unidades Orgânicas, que 

comporta um ciclo de avaliação anual, deve funcionar de forma integrada pela 

coerência entre objetivos fixados no âmbito do sistema de planeamento, objetivos do 

ciclo de gestão da Câmara, objetivos fixados aos dirigentes e aos trabalhadores. 

 Para a implementação do SIADAP 1 (2014) importa assim fixar os objetivos 

estratégicos de modo a definir os objetivos operacionais de cada unidade orgânica e 

objetivos individuais para os dirigentes e demais trabalhadores. 

Assim, propõe-se a aprovação da Missão e dos seguintes objetivos estratégicos para 

o ano 2014. 

OE 1 – Crescimento e Desenvolvimento Económico 

Promover o concelho como território de residência, lazer e trabalho promovendo o 

empreendedorismo, inovação e empregabilidade, através da dotação das empresas 

e das famílias de instrumentos adequados à promoção do desenvolvimento 

económico e da captação de novos investimentos, tornando a autarquia no motor 
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central de uma estratégia de crescimento sustentado no legado cultural, nos 

recursos endógenos e na afirmação de uma nova geração de políticas de emprego. 

OE 2 – Solidariedade, Bem-Estar e Coesão Social 

Reforçar o papel interventivo do autarquia na criação de condições de melhoria da 

qualidade de vida das populações, com particular atenção a situações de fragilidade 

socioeconómica - qualificando a intervenção solidária, a articulação das instituições 

no terreno e o aprofundamento de parcerias – e ao reforço da aposta na educação 

no primeiro e segundo ciclo e na formação ao longo da vida ou intergeracional. 

OE 3 – Espaço Público de Qualidade 

Assegurar um planeamento estratégico e uma gestão urbanística atual, ligada aos 

novos desafios da comunidade e a uma definição e aplicação de regras claras e 

transparentes, apostando na divulgação e manutenção da paisagem, na 

preservação ambiental, na valorização da floresta e dos rios, na eficiência energética 

e na qualificação do espaço público. 

OE 4 – Proximidade, Participação, Novo Modelo de Governação 

Desenvolver um modelo de governação transparente sustentado na participação dos 

cidadãos e no permanente acompanhamento das decisões municipais por parte das 

pessoas e das instituições, simplificar e clarificar normas e procedimentos, facilitar o 

acesso dos cidadãos ao serviço, robustecer e otimizar os recursos do Município, 

qualificar o percurso profissional de cada colaborador e assegurar o equilíbrio das 

contas e a boa gestão do património.  

OE 5 – Prestígio e Projeção 

Tornar o concelho numa referência nacional na qualidade do espaço público, na 

eficácia e eficiência do serviço municipal prestado, na qualidade das infraestruturas 

físicas e na valorização do património imaterial, no incentivo à cultura, à pratica 

desportiva e à valorização do trabalho das suas instituições, potenciando os seus 

recursos naturais e o seu legado histórico a favor da economia e do aprofundamento 
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do sentimento de pertença da comunidade, através da ação individualizada do 

Município ou da participação ativa em organismos intermunicipais ou internacionais.  

O Senhor Presidente explicou que, relativamente ao SIADAP, existe a questão da 

avaliação dos trabalhadores, há uma parte da avaliação que parte de uma decisão 

camarária; disse que no passado existiam 11 objetivos, decidiram simplificar 

colocando em 5 eixos que são os eixos que acompanham a elaboração do próprio 

orçamento contendo os princípios gerais das diversas áreas. 

 

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

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

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

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins leu declaração de voto: 

“Votamos a favor porque, como entendemos que as Grandes Opções do Plano e 

Orçamento, deveriam refletir o que agora maioria do executivo prometeu ao 

eleitorado, os objetivos estratégicos para o executivo devem também refletir essas 

promessas. E quando a frase que clarifica cada um dos objetivos são os eixos 

programáticos da campanha eleitoral do PS, mais nos parece legítimo que 

apresentem os presentes objetivos estratégicos. Estaremos cá para avaliar e ajudar 

a avaliar a vossa atuação. 

Votamos a favor apesar de não figurar na proposta a Missão. Presumimos que seja 

a Missão dos executivos do PSD, as do ano passado: 

“A Câmara Municipal de Caminha, consciente da evolução das necessidades e das 

expectativas dos munícipes e cidadãos, tem por missão definir estratégias e linhas 

orientadoras que promovam a materialização das reais carências das populações, 

visando a prossecução do interesse público e adotando um modelo de gestão que 

garanta um desenvolvimento harmonioso e sustentável para o concelho”. 

Votamos a favor porque, tal como afirmamos na campanha eleitoral, o programa 

desta maioria não é mais do que o programa que apresentamos ao eleitorado. Se 

ele está aqui resumido, não temos que colocar qualquer objeção.” 
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PROPOSTA N.º 03 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO CAMINHADOCE - V FEIRA 

DE DOÇARIA DE CAMINHA  

 

Com o objetivo do estabelecimento de regras claras de participação, por parte de 

todos os interessados, na “CaminhaDoce” - V Feira de Doçaria de Caminha, 

propõe-se a aprovação das normas em epígrafe que ficam a fazer parte integrante 

da ata e que aqui se dão inteiramente por reproduzidas. 

 

O Senhor Presidente disse que segue a linha do que era a estrutura anterior com 

umas pequenas alterações no que diz respeito à confeção e à organização do 

espaço. 

 

 

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

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

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

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins fez declaração de voto e leu: 

“Votamos a favor porque CaminhaDoce é um projeto do executivo PSD que 

demonstrou dinamizar a economia local e que lamentaríamos muito que ele fosse 

banido como faz crer o Orçamento desta Câmara. Já na altura chamámos a atenção 

para o facto de no referido documento não fazer parte dos eventos relevantes do 

concelho.  

Congratulámo-nos porque este projeto tem continuidade, não só o projeto em si, 

mas também o nome, ao contrário de outros que foram relegados, tais como a Hora 

do Conto ou o Mercado da Torre. Escapou à atuação estalinista deste executivo 

banindo, mudando nomes a projetos por considerar que fazendo a mesma coisa, 

fazem melhor. E ainda bem que não dizem que foram vocês que iniciaram este 

evento como o fizeram na última Assembleia Municipal em relação à Feira Medieval 
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que, felizmente, vai na sua 10ª edição mas conseguiram afirmar que foi o PS que 

criou o evento.” 

 

O Senhor Presidente disse que este é um evento do Município, não do PSD; é um 

evento bom, que poderá melhorar com algumas alterações; disse que o assunto da 

Feira Medieval poderia dar uma “bela” discussão; afirmou que se lembra de que a 

Feira Medieval, apesar de na altura não se denominar de Feira Medieval, se realizou 

em Vila Praia de Âncora, organizada pelas escolas com o apoio da Câmara 

Municipal. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que essa organização nunca passou 

pela Câmara, era o Agrupamento que organizava com o apoio da Câmara no que 

diz respeito à cedência de espaços, este evento tinha um carater meramente 

pedagógico. Afirmou que a Feira Medieval vai na Xª Edição e se fizerem as contas 

será facilmente compreendido que foi com a Câmara PSD que este evento surgiu já 

que há 10 anos o PS não estava à frente da Câmara. 

 

O Senhor Presidente disse que a Feira Medieval começou com uma organização 

das escolas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que não era Feira Medieval, não tinha 

essa conotação. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva questionou, que se assim é, então tudo o que 

as escolas organizam e que têm a ver com os conteúdos programáticos lecionados 

por cada disciplina tem a ver com o Município; disse que foi o Município de Caminha 

com o executivo PSD que começou a Feira Medieval. 

 

PROPOSTA N.º 04 – NORMAS DE FUNCIONAMENTO “MÃOS D’ARTE- FEIRA 
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DE ARTESANATO E ARTES DECORATIVAS DO CONCELHO DE CAMINHA” 

 

Com o objetivo do estabelecimento de regras claras de participação, por parte de 

todos os interessados, na Feira de Artesanato e Artes Decorativas do Concelho de 

Caminha – “Mãos D’Arte”, propõe-se a aprovação das normas em epígrafe, as 

quais ficam a fazer parte integrante dos originais desta ata. 

 

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

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

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

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins fez declaração de voto e leu: 

“Votamos a favor porque Mãos d’Arte são as Amostras de Artesanato com nova 

roupagem, como este executivo gosta de fazer. Consideramos que é um projeto do 

executivo PSD que demonstrou dinamizar a economia local e permitiu que Caminha 

se constituísse o município com maior número de artesãos portadores de carta de 

artesão do distrito. Lamentaríamos muito que esta atividade fosse também varrida 

pela nortada socialista. Congratulámo-nos porque este projeto tem continuidade.” 

 

PROPOSTA N.º 05 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A COOETAP- 

COOPERATIVA DE ENSINO, CRL, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se a aprovação do Protocolo de 

Colaboração com a COOETAP- Cooperativa de Ensino, CRL, no âmbito das 

Atividades de Enriquecimento Curricular, o qual fica a fazer parte integrante dos 

originais desta ata. 

Existem fundos disponíveis para suportar a despesa, conforme informação dos 

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

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

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

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins fez declaração de voto e leu: 

“Votamos a favor porque dão continuidade à atuação dos executivos do PSD e, por 

isso congratulámo-nos pela continuidade deste projeto que permite que as nossas 

escolas continuem a fornecer um serviço de qualidade aos nossos alunos.” 

 

PROPOSTA N.º 06 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ACADEMIA DE 

MÚSICA FERNANDES FÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se a aprovação do Protocolo de 

Colaboração com a Academia de Música Fernandes Fão, no âmbito das Atividades 

de Enriquecimento Curricular, o qual fica a fazer parte integrante dos originais desta 

ata. 

Existem fundos disponíveis para suportar a despesa, conforme informação dos 

serviços. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 07 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ANCORENSIS, 

COOPERATIVA DE ENSINO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se a aprovação do Protocolo de 

Colaboração com a Ancorensis, Cooperativa De Ensino, no âmbito das Atividades 
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de Enriquecimento Curricular, o qual fica a fazer parte integrante dos originais desta 

ata. 

Existem fundos disponíveis para suportar a despesa, conforme informação dos 

serviços. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 08 – ALTERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO 

TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL DA GELFA 

 

Na sequência da recente alteração do executivo e a nova designação da divisão 

técnica representada, torna-se necessário proceder à alteração de constituição da 

Comissão Técnica de Avaliação dos Projetos da Área Empresarial da Gelfa. 

Nestes termos propõe-se que os elementos da citada Comissão sejam os 

seguintes: 

- Luís Miguel da silva Mendonça Alves- Presidente da Câmara Municipal de 

Caminha; 

- Guilherme Cesário Lagido Domingos- Vereador da Câmara Municipal de Caminha; 

- Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva- Vereador da Câmara Municipal de Caminha; 

- Representante da Associação Empresarial de Viana do Castelo; 

- Chefe da Divisão Urbanística, Obras Públicas e Edifícios (DUOPE); 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 09 – DESISTÊNCIA DO LOTE N.º13 DA ÁREA EMPRESARIAL 

DA GELFA 
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Considerando o pedido de desistência do lote n.º 13 por parte de João Manuel 

Neves Matos; 

Considerando a informação da Chefe de Divisão Administrativa, Jurídica e Sócio 

Cultural, propõe-se que a Câmara delibere aprovar a desistência da aquisição do 

lote n.º13 da Área Empresarial da Gelfa. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 10 – ABERTURA DE PERÍODO DE CANDIDATURAS PARA 

AQUISIÇÃO DO LOTE N.º13 NA ÁREA EMPRESARIAL DA GELFA - FIXAÇÃO 

DE PRAZO  

 

Considerando que se encontra por alienar o lote 13 na Área Empresarial da Gelfa, e 

uma vez que tem sido vários os contactos estabelecidos por empresários 

interessados na aquisição do mesmo, e sendo conveniente para a Câmara Municipal 

a sua atribuição, de forma a promover uma adequada política de fomento 

empresarial, contribuindo para o efetivo desenvolvimento económico do concelho. 

E considerando que se torna pertinente a definição de uma data limite para a 

apresentação das candidaturas, que permitirá uma melhor e mais célere gestão do 

processo de avaliação e do processo de atribuição dos lotes propõe-se que se 

promova uma nova fase de candidaturas a decorrer entre os dias 23 a 31 de Janeiro 

de 2014, para o seguinte lote; 

- Lote 13 – Atividades empresariais à exceção de habitação - área de 2018,00 

m2 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que na Zona Industrial da Gelfa 

existem espaços fora do contrato, ou seja, foram atribuídos, têm um período de 3 

anos para iniciar atividade e estão fora da atividade. 

Informou também que estão a fazer diligências no sentido de regularizar as 

situações que estão em incumprimento já que há procura dos espaços. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 11 – 2013_34- CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A TRANSPORTES DE RESIDUOS 

URBANOS, FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE CONTENTORES 

E LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMINHA- LISTA DE ERROS E 

OMISSÕES 

 

Nos termos da ata do júri do procedimento em epigrafe, propõe-se aprovação da 

lista de erros e omissões, elaborada pelo referido júri, referente ao Concurso Publico 

Internacional para “Prestação de Serviços de Apoio a Transportes de Resíduos 

Urbanos, Fornecimento, Manutenção e Lavagem de Contentores e Limpeza Urbana 

do Município de Caminha”. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que, como é do conhecimento de 

todos, foi iniciado o processo de contratação destes serviços que terminam o prazo 

no final do ano; estão na fase em que os candidatos podem apontar erros e 

omissões no caderno de encargos, houve um concorrente que apresentou uma 

sugestão já que nos que diz respeito às exclusões, está definido que serão 

excluídas as propostas que tenham um montante inferior ao valor mínimo que é 7,5 

milhões de euros. Explicou que a cláusula em questão tem vários problemas, 
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primeiro não respeita o código de contratação pública; o segundo problema é que, 

da forma como está redigida esta cláusula, não dá oportunidade de quem tem preço 

inferior ao preço mínimo, de poder apresentar as razões que justificam o valor 

proposto; referiu que o que se pretende é introduzir a referida alteração ao caderno 

de encargos. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que então isso também se aplicará à 

questão que colocou aquando da proposta acerca das obras do Mosteiro de S. João 

d’Arga, em que houve uma empresa que foi excluída e agora, com esta alteração, 

poderá reclamar. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido afirmou que sim, a empresa poderá 

reclamar; disse que esta alteração é a aplicação da lei já que da forma como está 

atualmente poderá causar vários problemas. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 12 – PLANO ANUAL DE FEIRAS DO CONCELHO DE CAMINHA 

 

Em conformidade com o disposto no n.º 6 do art.º 18.º da Lei 27/2013, de 12 de 

Abril, a Câmara Municipal deve aprovar e publicar, até ao início de cada ano civil, o 

plano anual de feiras do concelho. 

Assim, propõe-se a aprovação da proposta do Plano Anual de Feiras do Concelho 

de Caminha para o ano de 2014, conforme mapa anexo, o qual fica a fazer parte 

integrante dos originais desta ata. 

 

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

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

 

PROPOSTA N.º 13 – ISENÇÃO TAXAS DE PAGAMENTO DA FEIRA SEMANAL 

DE CAMINHA RELATIVAS AO DIA 24 DE DEZEMBRO 2013 

 

Considerando as condições meteorológicas que se verificam no dia 24 de dezembro, 

que, conforme referido na informação, impediram a montagem das tendas por parte 

dos feirantes da feira semanal de Caminha; 

Considerando ainda que o Instituto Português do Mar e Atmosfera emitiu, para o dia 

anterior, com prolongamento para os dias seguintes, alertas de nível amarelo e 

laranja, por ocorrência de forte precipitação localmente intensa, com possibilidades 

de se atingirem valores acumulados de 100mm/12h e vento de SW/WS com 

intensidade da ordem dos 75Km/h, com rajadas que poderiam atingir valores 

aproximados de 100Km/h; 

Propõe-se a aprovação da isenção do pagamento das taxas devidas pelos feirantes 

relativa ao dia 24 de dezembro de 2013. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João explicou que esta questão está prevista no 

regulamento e tem a ver com as intempéries já que, devido ao mau tempo que se 

tem vindo a sentir, os feirantes não conseguiram participar na feira do dia 24 de 

dezembro. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 14 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO MERCADO 

MUNICIPAL DE VILA PRAIA DE ÂNCORA 
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De acordo com o disposto no n.º1 do art.º 19.º do Regulamento dos Mercados 

Municipais do Concelho de Caminha, propõe-se que a Câmara delibere aprovar o 

seguinte horário: 

Dia Horário 

Segunda-feira 08h00 às 18h00 

Terça-feira 08h00 às 18h00 

Quarta-feira 08h00 às 18h00 

Quinta-feira 07h00 às 18h00* 

Sexta-feira 08h00 às 18h00 

Sábado 08h00 às 18h00 

Domingo 08h00 às 13h00** 

 

*Neste dia, o edifício do Mercado Municipal de Vila Praia de Âncora abre às 6h30 

para os concessionários; 

** Apenas nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro. 

  

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse não perceber porquê que é feita a 

proposta de horário de funcionamento só para o Mercado de Municipal de Vila Praia 

de Âncora, seguidamente fez duas sugestões: primeiro sugeriu que o Mercado de 

Vila Praia de Âncora fosse identificado, tal como acontece com as Piscinas 

Municipais e os Pavilhões Municipais de forma a uniformizar os edifícios do 

Município; segundo, sugeriu que as salas, que são duas e que existem na parte 

superior do Mercado de Vila Praia de Âncora, possam ser utilizadas por instituições 

ou associações. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João explicou que a questão está mais relacionada 

com o Mercado de Vila Praia de Âncora já que, em termos de dinâmica, a afluência 

é pouca, nomeadamente ao Domingo e esta é uma forma de se dar seguimento a 

um pedido dos cidadãos; disse que foi pedido aos serviços a reformulação de todos 

os regulamentos mas esta proposta vai no sentido de rever a dinâmica dos espaços.  

 

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

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

 

PROPOSTA N.º 15 – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DEVIDA PELA 

OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS DE VENDA NA FEIRA ANUAL DO DIA DE TODOS 

OS SANTOS, EM CAMINHA, COM A RESPETIVA ALTERAÇÃO AO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DAS FEIRAS DO MUNICIPIO DE CAMINHA 

 

Considerando as diversas exposições que tem sido apresentadas pelos feirantes da 

feira semanal de Caminha, referindo o carácter ocasional de que a feira Anual do 

Dia de Todos os Santos se reveste, por se tratar de uma feira adicional na semana 

em que se realiza, por vezes coincidente com outros dias de feira semanal de outros 

concelho, situação que dificulta a sua presença na mesma; 

Considerando que a Feira do Dia de Todos os Santos se realiza na Vila de Caminha 

há várias décadas, tendo antigamente o caráter de uma feira franca tradicional, em 

que se promoviam os negócios de produtos tradicionais da época; 

E tendo em consideração que no atual contexto económico-financeiro, assume ainda 

maior importância a manutenção da referida feira como fator de dinamização para a 

atividade económica local; 

Propõe-se que: 

A Câmara delibere aprovar a isenção do pagamento da taxa devida pela ocupação 

de espaços de venda na Feira Anual do dia de todos os Santos, em Caminha, com a 

respetiva alteração ao Regulamento Municipal das Feiras do Município de Caminha, 

nos seguintes termos: 

“Art.º 35-A 

Está isento de pagamento de taxas a ocupação de espaços de venda referentes à 

Feira Anual do Dia de Todos os Santos pelos feirantes titulares de espaços de 

venda na feira semanal de Caminha.” 
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Mais se propõe que, nos termos da alínea g) do n.º do art.º25º da Lei 75/2013, de 

12 de setembro, a submissão desta proposta à aprovação da Assembleia Municipal, 

solicitando a sua aprovação em minuta. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 16 – PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES – ANTONIO JORGE PINTO DURÃO 

 

Considerando o elevado valor da factura de água; 

Considerando que esse valor se deveu ao encerramento do estabelecimento 

comercial; 

Considerando que o requerente não possui condições para proceder à liquidação do 

valor de uma só vez; 

Considerando que cabe à Câmara Municipal, apreciar e decidir sobre o deferimento 

do pedido de pagamento em prestações; 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere conceder ao requerente o benefício do 

pagamento do valor em divida em 3 prestações mensais. A dívida é relativa ao mês 

de Outubro e Novembro no valor de 190.88€, referente ao consumo de água na 

instalação n.º 19913, sita na Rua Conselheiro Miguel Dantas n.º31-39, na freguesia 

de Caminha. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 17 – DEVOLUÇÃO DE 50% DO PAGAMENTO DO VALOR DA 

TARIFA DE SANEAMENTO A JOAQUINA CARMO GONÇALVES 
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No âmbito da deliberação da Câmara Municipal de 04 de Julho de 2012, e 

sucessivas prorrogações, foi deliberado conceder, por um período de um ano, uma 

redução de 50% nos valores, que estejam em vigor no referido período, dos 

encargos decorrentes da ligação de saneamento em habitações unifamiliares, 

associada à empreitada “44-11-SANEAMENTO DA ZONA SUL DE VILA PRAIA DE 

ÂNCORA, VILE E RIBA D’ÂNCORA” 

A requerente, Joaquina Carmo Gonçalves, residente no Lugar de Sapor n.º8, na 

Freguesia de Vile, requereu em data anterior à deliberação, a ligação à rede pública 

de saneamento na área abrangida por aquela empreitada, tendo procedido ao 

pagamento do valor devido pelo ramal, não tendo beneficiado da redução. 

Assim, face à informação dos serviços, e mantendo-se o interesse por parte da 

Câmara Municipal na promoção e no incentivo de todos os munícipes à ligação à 

nova rede pública de drenagem de águas residuais, com iguais benefícios para 

todos os abrangidos, e considerando-se que a requerente, embora tendo antecipado 

a apresentação, reúne as condições para beneficio do incentivo concedido pela 

citada deliberação, propõe-se que se proceda à devolução de 50% do valor 

liquidado pela requerente. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 18 – DEVOLUÇÃO DE 50% DO PAGAMENTO DO VALOR DA 

TARIFA DE SANEAMENTO A ADRIANO VIEIRA GOMES 

 

No âmbito da deliberação da Câmara Municipal de 04 de Julho de 2012, e 

sucessivas prorrogações, foi deliberado conceder, por um período de um ano, uma 

redução de 50% nos valores, que estejam em vigor no referido período, dos 

encargos decorrentes da ligação de saneamento em habitações unifamiliares, 
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associada à empreitada “44-11-SANEAMENTO DA ZONA SUL DE VILA PRAIA DE 

ÂNCORA, VILE E RIBA D’ÂNCORA” 

O requerente, Adriano Vieira Gomes, residente na Rua da Baralha n.º128, na 

Freguesia de Vile, requereu em data anterior à deliberação, a ligação à rede pública 

de saneamento na área abrangida por aquela empreitada, tendo procedido ao 

pagamento do valor devido pelo ramal, não tendo beneficiado da redução. 

Assim, face à informação dos serviços, e mantendo-se o interesse por parte da 

Câmara Municipal na promoção e no incentivo de todos os munícipes à ligação à 

nova rede pública de drenagem de águas residuais, com iguais benefícios para 

todos os abrangidos, e considerando-se que o requerente, embora tendo antecipado 

a apresentação, reúne as condições para beneficio do incentivo concedido pela 

citada deliberação, propõe-se que se proceda à devolução de 50% do valor 

liquidado pelo requerente. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 19 – PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS TAXAS DEVIDAS 

PELA CONCESSÃO DE SEPULTURA N.º 20, TALHÃO 3, PISO B – JOÃO LUIS 

PIRES LOURENÇO 

 

Considerando que o Regulamento do Cemitério Municipal do Concelho de Caminha 

é omisso no que se refere à possibilidade do pagamento faseado do valor das taxas 

devidas pela concessão de sepultura perpétua; 

Considerando que compete à Câmara Municipal, apreciar e decidir sobre o 

deferimento do pedido de pagamento em prestações, nos termos do artigo 14º, 

Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Município de Caminha; 
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Considerando que o requerente refere não possuir condições para proceder à 

liquidação, de uma só vez, do valor das taxas devidas pela concessão da sepultura 

perpétua que lhe foi atribuída; 

Considerando que o valor devido pela concessão assume, no atual contexto 

económico, uma sobrecarga adicional para o agregado familiar em causa; 

Considerando ainda que, os requerentes que aguardaram a possibilidade de 

deferimento do pedido de concessão durante vários anos, perante o deferimento, 

não optem pela desistência do pedido pela impossibilidade do pagamento devido, 

atendendo à sobrecarga afetiva que decisões desta natureza envolvem; 

 Propõe-se que a Câmara Municipal delibere conceder ao requerente o benefício do 

pagamento do valor em divida prestações mensais em número não superior a 36 e 

que o valor de cada uma delas não seja inferior ao valor de 1 unidade de conta. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 20 – DEVOLUÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA OCUPAÇÃO DO 

ESPAÇO DE VENDA N.º9 DA FEIRA MUNICIPAL DE CAMINHA A ANTÓNIO DA 

SILVA COSTA 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto no 

artigo 47º, do Regulamento Municipal das feiras do Município de Caminha, propõe-

se a devolução da taxa devida pela ocupação do espaço de venda n.º9, referente ao 

dia 24 de julho de 2013, uma vez que o mesmo não pode exercer a atividade em 

virtude de no mesmo espaço de venda se encontrar um veiculo pesado, para o qual 

a autoridade policial não consegui a sua remoção em tempo útil. 

 

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

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

 

PROPOSTA N.º 21 – CRIAÇÃO DE LUGAR PARA CARGAS E DESCARGAS NA 

AVENIDA SARAIVA DE CARVALHO, FREGUESIA DE CAMINHA 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se a aprovação da criação de lugar para 

cargas e descargas na Avenida Saraiva de Carvalho, Freguesia de Caminha, 

conforme planta anexa, a qual fica a fazer parte integrante dos originais desta ata. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 22 – ATUALIZAÇÃO ANUAL DAS TAXAS NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE FEIRAS DO MUNICIPIO DE CAMINHA 

 

De acordo com o disposto nos n.º 1 e 2 do art.º 37 do Regulamento Municipal de 

Feiras do Município de Caminha;  

“Os montantes das taxas fixadas neste Regulamento são anualmente atualizados em função 

do índice de inflação referente ao ano anterior, publicado pelo INE, nos termos do disposto 

no n.º 1, do artigo 9.º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, sem dependência de 

qualquer outra formalidade.  

A Divisão Administrativa e Financeira procederá à respetiva atualização no dia primeiro dia 

útil do mês seguinte ao da publicação da taxa de inflação publicada pelo INE referente ao 

ano anterior, dela dará conhecimento aos serviços competentes.” 

Independentemente da atualização referida e sempre que se venha a mostrar 

necessário, em consequência de alterações pontuais e significativas nos fatores 

determinantes para a formação dos custos dos serviços prestados, poderá a 
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Câmara Municipal propor, justificadamente, à Assembleia Municipal a atualização 

extraordinária e/ou alteração parcial das taxas por critério diferente, acompanhada 

da respetiva fundamentação económica financeira, subjacente ao novo valor. 

Considerando que a Câmara Municipal tem o poder de se pronunciar sobre a 

atualização anual das taxas face à inflação; 

Tendo em conta que está em curso um debate sobre a rentabilização da feira 

mensal, que inclui o tema do valor das taxas; 

Considerando as reivindicações dos feirantes e o gesto de isentar do pagamento da 

feira de Todos-os-Santos que o executivo propõe, não esquecendo as dificuldades 

económicas existentes; 

Considerando que, nos termos da alínea e) do n.º1 do art.º 33º da Lei 75/2013, de 

12 de setembro, compete à Câmara Municipal fixar os preços da prestação de 

serviços ao público pelos serviços municipais, propõe-se que: 

Para o ano de 2014, não se proceda à atualização anual, de acordo com a taxa de 

inflação, das taxas referentes ao Regulamento Municipal das Feiras do Município de 

Caminha, e que a presente deliberação produza efeitos desde 01 de janeiro do 

corrente ano. 

Mais se propõe que, nos termos da alínea b) do n.º do art.º25º da Lei 75/2013, de 

12 de setembro, a submissão desta proposta à aprovação da Assembleia Municipal, 

solicitando a sua aprovação em minuta. 

 

O Senhor Presidente disse que há uma forte reivindicação por parte dos 

vendedores no sentido de baixar o preço a pagar pela ocupação do espaço. 

Explicou que o executivo é sensível aos pedidos, no entanto não atenderam a todas 

as reivindicações de baixar as taxas já que não têm capacidade financeira para o 

fazer, ainda assim pretendem dar um sinal de abertura, concedendo isenção no dia 

de todos os santos, não aplicando a taxa que decorre da taxa de inflação às novas 

tarifas dando assim um sinal de alguma compreensão para com os vendedores da 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 23 – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE JUROS DE MORA 

 

Considerando que a matriz da fatura/recibo de águas foi alterada devido à 

introdução do SEPA (débito direto SEPA- normas europeias); 

Considerando que houve necessidade de proceder a ajustes na impressão da 

mesma, originando esta situação um atraso no envio aos consumidores, da referida 

fatura/recibo; 

Considerando que muitos consumidores ainda não receberam a fatura/recibo do 

mês de dezembro; 

Propõe-se que a Câmara delibere suspender a cobrança de juros de mora até ao 

dia 31 de janeiro do corrente ano.   

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 24 – ALARGAMENTO DO PERÍODO DE ABERTURA E 

FUNCIONAMENTO DOS BARES E DISCOTECAS DO CONCELHO DE CAMINHA  

 

Considerando que o Regulamento dos Horários de Abertura e Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestações de Serviços do Concelho de 

Caminha estabelece os períodos de abertura e funcionamento dos estabelecimentos 

de venda ao público e de prestações de serviços; 

Considerando que a Câmara de Caminha tem competência para alargar os períodos 

de abertura e funcionamento referidos no Regulamento dos Horários de Abertura e 
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Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestações de 

Serviços do Concelho de Caminha; 

Considerando que, os proprietários de diversos Bares, requereram novamente, de 

forma devidamente fundamentada, o alargamento do horário; 

Considerando que a animação noturna, nomeadamente a da Rua Direita, é um fator 

importante de dinamização turística; 

Considerando que o atual contexto de crise económica retrai o consumo por parte 

dos clientes e a afluência regular aos espaços de animação noturna; 

Considerando que o voto de confiança, dado por este executivo aos proprietários 

dos diversos bares, foi correspondido através de um comportamento que se revelou 

consentâneo com as normas em vigor; 

Considerando que, também por via disso, o período das festas de Natal e Passagem 

do Ano foi um sucesso, quer em termos do número de pessoas que frequentaram a 

noite em Caminha, quer na qualidade dos serviços prestados, quer ainda na 

segurança; 

Considerando ainda que o comportamento dos bares da Rua Direita tem sido 

genericamente positivo, tanto no cumprimento dos horários de encerramento 

estabelecidos, como no controlo da intensidade do som e no controlo da segurança; 

Considerando que os Municípios vizinhos estão atualmente a praticar horários mais 

alargados, o que constitui um fator de competitividade em termos de animação 

noturna; 

Considerando que, por  todos os argumentos supra referidos, foi possível alcançar 

um acordo de cooperação reciproco com todos os proprietários dos bares;  

Considerando que foram solicitados pareceres, à Associação Empresarial de Viana 

do Castelo, à Junta de Freguesia de Caminha e à Associação Portuguesa de 

Hotelaria, Restauração e Turismo; 

Considerando que, das entidades consultadas, todas elas responderam com parecer 

favorável; 

Assim, face aos pareceres favoráveis das entidades consultadas e aos 

considerandos supra, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 35.º da Lei n.º 
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75/2013, de 12 de setembro, propõe-se o alargamento temporário, até ao dia 28 de 

fevereiro, inclusive, do horário de abertura e funcionamento dos bares, discotecas e 

estabelecimentos análogos, pelo período de meia hora. 

 
O Senhor Presidente disse que a Câmara Municipal tem tido a preocupação de 

tentar acompanhar o esforço em dinamizar a Vila de Caminha. Disse que há um foco 

de animação noturna que passa pelos bares e discoteca da Rua Direita; referiu que 

têm feito um escalonamento no que diz respeito aos horários já que, tendo em conta 

as diversas épocas festivas têm sido feitos ajustes aos horários de funcionamento, 

no entanto, referiu que tem havido uma grande insistência por parte dos 

proprietários dos bares e discoteca da Rua Direita para o alargamento definitivo do 

horário. 

Disse que, no final da época de Natal e Passagem de Ano, os bares da Rua Direita, 

todos com exceção de um, pediram por escrito um alargamento de horário definitivo 

das 02h para as 03h no período de Inverno; disse que reuniu com todos os bares, 

apesar de a discoteca Alfandega e um outro bar não terem subscrito o pedido, e 

ouviu as razões que justificam o pedido apresentado; disse que há argumentos 

distintos mas são unânimes quanto à necessidade de cumprirem regras e à vontade 

que existe em fazer um trabalho conjunto para que a dinamização da rua seja 

melhor. Disse que houve um acordo de alargamento do período de meia hora e que 

faz sentido se existir uma fiscalização que faça com que as 02h30 seja o horário de 

encerramento dos bares; afirmou que existe a certeza que as autoridades 

acompanharão este processo e será feito um esforço para que o horário se cumpra  

O Senhor Vereador Mário Patrício perguntou se este alargamento de horário é só 

até fevereiro. 

 

O Senhor Presidente disse que esta é uma experiência, depois deste período será 

feita uma avaliação. 

 

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

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

 

PROPOSTA N.º 25 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

 

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 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

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

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

 

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

quando  eram 16 horas e 30 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, 22 de janeiro de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 

(Anabela Pereira Monteiro) 

 


