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ATA NÚMERO 23/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA UM DE 

OUTUBRO DO ANO DOIS MIL E 

CATORZE 

 

Ao primeiro dia do mês de outubro 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 Vereadores 

GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, RUI ANTONIO OLIV EIRA 

FERNANDES, FLAMIANO GONÇALVES MARTINS, LILIANA SOFI A BOUÇA 

SILVA E MANUEL SOUSA MARQUES. 

 

Não estiveram presentes os Senhores Vereadores Rui Pedro Teixeira Ferreira  da 

Silva, cuja falta foi justificada e Ana Sofia Garcia Barros São João,  que se fez 

substituir por Rui António de Oliveira Fernandes. 

 

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

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente  saudou todos os vereadores e o público presente, disse que o 

Senhor Vereador Rui Fernandes está em substituição da Senhora Vereadora Ana 

São João e que a ausência do Senhor Vereador Rui Teixeira deveu-se ao facto de 

estar de férias; de seguida deu a palavra aos Senhores Vereadores. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que queria chamar a atenção pelo 

atraso das atas das ultimas duas reuniões, a falta destas ser inadmissível que a 

elaboração das mesmas deveria ser célere e não compreende o seu atraso, disse 

ao Senhor Presidente que a todas as reuniões assistem nunca menos quatro 

assessores do gabinete do senhor presidente e dos senhores vereadores, e se a 

Anabela não tem possibilidade ou disponibilidade para fazer as atas poderiam 

colaborar entre todos para poder aprovar as atas sem atraso. 

Perguntou pelo ponto de situação do Ferryboat e do desassoreamento; congratulou-

se pessoalmente do resultado do seu trabalho na Câmara Municipal, pelo êxito do 

Trail da Serra d’Arga, evento que se iniciou no anterior mandato e que é o expoente 

máximo das potencialidades que o Município de Caminha tem para ser capital dos 

desportos de natureza, perguntou qual era a ideia do Senhor Presidente em ralação 

a esta potencialidade. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  mostrou o seu desagrado por haver atas em 

atraso; e também por na última assembleia municipal ter solicitado a senha da 

internet e a mesma não ter sido facultada. 

Em nome dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata apresentou e leu a 

seguinte moção:  

 

MOÇÃO PELA PAZ NA UCRANIA E NA RUSSIA E APELO AO EN TENDIMENTO 

DAQUELES DOIS PAISES 

O que se está a passar na europa, a leste, preocupa todo o mundo e em especial os 

cidadãos daqueles dois países que vivem e trabalham no Concelho de Caminha. A 

abertura ao comercio mundial expos todas as economias, e ficamos a saber que 

também Portugal é vitima do embargo decretado pela Rússia, o que está a 

representar prejuízos de milhões de euros para os nossos empresários. A queda do 

avião com a morte de 290 passageiros foi um momento trágico para aquelas famílias 

e trouxe preocupações acrescidas as companhias de aviação, que deixaram de 

poder garantir a segurança de pessoas e bens, ainda que voem muito alto. Pelas 
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imagens televisivas que nos chegam assistimos a confrontos violentos, cujas 

responsabilidades uns e outro negam mas que há vitimas inocentes, e os relatos 

apresentam-nos famílias destroçadas, num cenário de guerra ou de guerrilha a que 

a europa já julgava não voltar a ver. As recentes ameaças de que “não se deve 

menosprezar o arsenal nuclear da Rússia”  são um serio aviso de que o mundo 

precisa mais de diálogo do que belicismo, porque há muitos desequilíbrios 

económico-sociais e era muito mais importante haver união de esforços para 

alavancar a economia do que derreter recursos financeiros em armamento e 

destruição. Esta moção, que se propõe chegue às embaixadas dos dois países, é 

um pequeno contributo de que caminha deseja a paz naqueles países, em sintonia 

com os seus povos, e que parem as hostilidades. 

Perguntou ainda ao Senhor Presidente se tinha resposta aos requerimentos 

anteriormente apresentados. 

 

O Senhor Presidente  disse que ainda não tinha resposta para apresentar aos 

requerimentos referidos. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  apresentou e leu um requerimento sobre a 

demostração de resultados de outubro 2013 e outubro de 2014: 

 

Os vereadores do PSD tiveram conhecimento das afirmações do senhor presidente 

da Câmara municipal de caminha, de que em 2014 o executivo gastou menos 1,2 

milhões do que em 2013. Julgamos que tais afirmações se inserem numa estratégia 

de comunicação visando denegrir a imagem do anterior executivo, pelo que 

solicitamos uma demostração de resultados do período de janeiro a outubro de 2013 

e outra de igual período de 2014 anexando a cada um dos períodos o balancete 

geral das contas de custos e de proveitos  que sustentam as mesmas contas de 

exploração dos períodos em causa. Uma vez que há ainda ofícios por responder, 

esperam os vereadores do PSD que no âmbito das suas funções não lhes esteja a 
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ser feita obstrução, esperando que informação solicitada seja entrega nos prazos 

que a lei obriga. 

Disse que teve conhecimento com satisfação pela adjudicação da obra dos tanques 

de Vila Praia de Âncora, obra que vai decorrer antes do final do ano, agradecendo 

ao governo a sua execução. 

Solicitou ao Senhor Presidente informações sobre o festival das francesinhas, 

enquadramentos e procedimentos. 

 

O Senhor Presidente  quis deixar o seu testemunho do esforço que a Anabela tem 

feito para cumprir com os compromissos das atas e também o modo empenhado 

como tem dado resposta as situações, admitiu que nem sempre se consegue 

apresentar a ata da reunião anterior, da mesma forma que aconteceu no passado 

com registos de reuniões de Câmara em que se aprovaram oito atas, disse não se 

tratar de um problema que tenha surgido atualmente, mas que com a aprovação da 

nova orgânica dos serviços municipais, estão a ser criados outro tipos de 

mecanismos que vão resolver o problema. 

Sobre o ferryboat o senhor Presidente disse que juntamente com o senhor Vice-

Presidente tiveram uma reunião na semana passada com o senhor diretor da 

Agencia Portuguesa do Ambiente, engenheiro Pimenta Machado, tendo o mesmo 

interrompido as suas férias para se deslocar a Caminha, disse que o município não 

tem neste momento capacidade para suportar o custo de uma nova dragagem 

sendo a única forma possível a coparticipação do Governo, mas para existir uma 

coparticipação não basta aferir o interesse que o ferry tem para a economia local, é 

necessário enquadrar noutras questões como de limpeza e desassoreamento da foz 

do Rio Coura com a ligação ao Rio Minho, sendo que já foram cumpridas todas as 

formalidades que dizem respeito ao pedido de apoio, disse o Senhor o Presidente 

ainda, que tem confiança e espectativa de haver uma resposta positiva por parte do 

Governo. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido  fez um enquadramento do problema do 

assoreamento do rio coura, conforme reunião que teve com o diretor da Agencia 

Portuguesa do Ambiente, dizendo que o mesmo tem origem nos seus afluentes que 

provocam com que o Rio Coura tenha um curso de água lento e fruto disso haja uma 

concentração de inertes na foz o Rio Coura, precisamente no cais de atracação do 

Ferryboat, disse ainda que da parte APA foi solicitada a formalização do 

enquadramento do problema o qual já foi feito. 

 

O Senhor Presidente  disse que o Trail da Serra d’Arga correu muito bem e foi muito 

proveitoso para todos, é um projeto fruto do empenho e da vontade de Carlos Sá 

que é uma pessoa que aposta em continuar a fazer crescer o evento. Este ano 

aumentou o número de provas, e o número de inscrições foi a maior de sempre com 

duas mil inscrições, tudo isto envolveu uma grande logística e também 

requalificações de espaços públicos na freguesia de Dem de modo a terem 

melhores condições para receber as pessoas, disse também que houve uma grande 

afluência de público. Relativamente ao desporto de natureza, disse que durante o 

mês de Outubro o Senhor Vereador Rui Teixeira apresentará as linhas estratégicas 

para o desenvolvimento do desporto de natureza no concelho.  

Relativamente ao festival das francesinhas, disse que foi um evento que decorreu no 

último fim-de-semana de Agosto e que partiu da iniciativa privada, de empresários 

ligados ao movimento de empresários, sendo os custos assegurados pela 

organização, tendo tido uma grande afluência de público, com um balanço muito 

positivo. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse estranhar que nenhum dos 

procedimentos terem sido apresentados em reunião de Camara, e que gostava de 

ter conhecimento da proposta, e em que moldes foi feita. Relativamente às atas 

referiu que na última Assembleia Municipal foi desperdiçado tempo à procura das 

datas das atas submetidas à aprovação em simultâneo, quando esse tempo podia 

ter sido usado para fazer as mesmas. 
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O Senhor Presidente  disse que relativamente ao festival das francesinhas poderá 

marcar uma reunião com a Senhora Vereadora e os empresários de modo a 

esclarecer o que foi solicitado. 

 

O Senhor Vereador Flamiano  questionou o Senhor Presidente se se tratava do 

movimento de empresários ou alguns empresários. 

 

O Senhor Presidente  disse que foi um alto representante do movimento de 

empresários, que junto dos investidores propuseram o evento. 

Disse que sobre as atas não percebeu bem se a Senhora Vereadora tinha criticado 

o Senhor Presidente da Assembleia Municipal ou se tinha criticado os serviços, 

sobre quem perdeu tempo ou deixou de perder, e entende que isso não seja uma 

questão fundamental, a questão fundamental é a que se possa resolver a situação 

que não é de agora, é um problema anterior a este executivo, em que se chegou a 

aprovar oito atas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que o anterior atraso das atas é um 

mau exemplo e que não deveria ser seguido. 

 

O Senhor Presidente  disse que realmente é um mau exemplo e tem que o resolver 

mas, trata-se de uma questão de credibilidade para poder pôr este assunto em cima 

da mesa.  

Informou ainda ter tido conhecimento já algum tempo que o governo pretende 

encerrar as instalações do centro de atendimento da Segurança Social em Vila praia 

de Âncora e que o contrato de arrendamento do espaço cessa a 31 de Dezembro, 

disse que recebeu a notícia com alguma indignação, e que o preocupa o facto de 

existirem muitos fatores que seriam afetados pela falta deste serviço, 

nomeadamente a população desempregada do concelho, que segundo os dados de 

Agosto são 812 desempregados, o centro de atendimento tem cinco funcionários e 
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atende em média setenta pessoas por dia servindo a população do vale do Âncora 

do concelho de Caminha mas também do concelho de Viana do Castelo. Informou já 

ter transmitido a sua indignação ao diretor do Centro Distrital da Segurança Social 

de Viana do Castelo e que este compreendeu bem os motivos do Município, bem 

como demonstrou abertura para encontrar uma solução, o Senhor Presidente disse 

que da parte do executivo haverá um empenhamento total para solucionar o 

problema, por considerar que é um serviço fundamental para Vila Praia de Âncora e 

para o concelho de Caminha. 

 

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

Democrata já tinham conhecimento do possível encerramento do centro de 

atendimento da Segurança Social de Vila Praia de Âncora. Congratulou-se com o 

facto de antes do assunto vir a público o diretor regional da segurança social, Paulo 

Órfão, juntamente com a deputada municipal, Lilita Gonçalves, terem feito um 

esforço para tentar arranjar uma solução. Sublinhou ainda o empenhamento do 

Município para resolução do assunto. 

 

O Senhor Presidente  disse já ter feito varias propostas para tentar solucionar o 

problema, uma vez que também ele já tinha conhecimento do assunto há algum 

tempo. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  reforçou o empenhamento da deputada 

municipal, Lilita Gonçalves, neste assunto, em que o problema principal reside nas 

rendas avultadas do local onde se encontra instalado o serviço. 

 

O Senhor Presidente  disse que é difícil para quem decide a partir de Lisboa 

compreender esta questão e quem olha para o concelho e vê dois Centros de 

Atendimento no mesmo concelho não compreende a própria idiossincrasia do 

concelho, sendo que o centro de atendimento da Segurança Social de Vila Praia de 

Âncora em muitos meses atende mais pessoas que o de Caminha, disse ainda que 
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desde o primeiro momento que o assunto foi abordado começou de imediato a 

dialogar e a estabelecer ideias mantendo sempre com a Segurança Social uma linha 

de entendimento, uma vez que está disponível não só para encontrar soluções como 

para mobilizar todas as pessoas para esta luta, situação que acha que não será 

necessária uma vez que tem algum otimismo na proposta que já fez, disse ser mais 

um desafio que tem pela frente e com certeza que ira conseguir vencer. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques  disse que a luta que o senhor presidente esta 

a encetar é uma luta que se torna possível, porque talvez o governo tenha ficado 

mais sensibilizado ao ter acabado com outros serviços de proximidade sem a prévia 

discussão com as populações, fica satisfeito porque ao ser de menor amplitude este 

problema que agora surge, esta a ser bem tratado pela camara e por outros 

responsáveis, felicitou o senhor presidente por ter informado das posições que esta 

a tomar que são de louvar. 

 

O Senhor Presidente  submeteu de seguida à votação a moção apresentada pelo 

Partido Social Democrata, que fica a fazer parte integrante desta ata. 

Posta a votação, a moção foi aprovada por unanimidade, com 6 votos a favor. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

PROPOSTA N.º 01 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E A CEVAL- CONFEDERAÇÃO EMPRES ARIAL DO 

ALTO MINHO  

 

A presente proposta foi retirada. 
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PROPOSTA N.º 02 – APOIO SUPLEMENTAR DE CARATER TRAN SITÓRIO AS 

FAMILIAS CARÊNCIADAS DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O JARDIM DE 

INFÂNCIA DE VILA PRAIA DE ÂNCORA 

 

Na reunião de Câmara de 17 de setembro, foram aprovados os valores a cobrar às 

famílias, no âmbito do fornecimento de refeições, passíveis de verificação na tabela 

que se segue. 

Alimentação nos Jardins de Infância                                     

Escalão Valor diário 

1 0,20€ 

2 0,70€ 

3 0,90€ 

4 1,10€ 

5 1,40€ 

6 1,46€ 

 

Os valores aprovados foram já aplicados no ano transato, na generalidade dos 

Jardins de Infância, com exceção do Jardim de Infância de Vila Praia de Âncora. 

Neste último caso, a gestão das comparticipações, no que concerne aos serviços de 

refeição e prolongamento de horário, era da responsabilidade do Patronato de 

Nossa Sra. da Bonança, mediante protocolo de colaboração celebrado com esta 

Câmara Municipal. Da aplicação desse protocolo resultavam encargos mais 

onerosos, comparativamente às famílias das crianças que frequentavam outros 

estabelecimentos de ensino da rede pública. Desta situação, excetuavam-se apenas 

as beneficiárias de escalão 1, que por não efetuarem nenhum pagamento pelo 

serviço de refeições, custeavam uma despesa global relativamente inferior. 

Considerando que a assunção de novas despesas, por parte destas famílias, 

penalizará o respetivo orçamento familiar;  

Considerando que é objetivo da Câmara Municipal atenuar o desfasamento 

existente entre os valores aplicados no ano transato e os valores vigentes; 
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Considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea hh), do artigo 

33.º, da Secção III, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, deliberar no domínio da 

ação social escolar, designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e 

atribuição de auxílios económicos a estudantes; 

Propõe-se  que a Câmara delibere que às famílias carenciadas, beneficiárias de 

escalão 1, cujas crianças frequentam o JI de Vila Praia de Âncora, que no ano 

transato beneficiaram de iguais condições, sejam isentas do pagamento das 

refeições, como medida excecional e transitória, a vigorar durante o ano letivo de 

2014/2015. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que nesta proposta se está a discutir o 

apoio as famílias só na alimentação, e a fundamentação da deliberação teve por 

base uma informação técnica que faz referência ao serviço de apoio a família e da 

alimentação no jardim-de-infância de Vila Praia de Âncora, que era assegurado pelo 

Patronato de Nossa Senhora da Bonança mediante um protocolo, e refere que na 

aplicação desse protocolo, as famílias pagavam mais do que nos outros 

estabelecimentos de ensino o que é verdade em certa parte, porque relativamente a 

alimentação pagavam menos, e na componente de apoio a família é que era um 

serviço mais caro do que nos estabelecimentos públicos, disse que na 

fundamentação isso deveria ter sido retirado. Referiu que a proposta refere que no 

ano passado as famílias do Jardim de Infância de Vila Praia de Âncora pagaram 

mais do que nos estabelecimentos públicos, e este ano o primeiro escalão volta a 

não pagar nada pelas refeições só no jardim-de-infância de Vila Praia de Âncora e 

os outros estabelecimentos públicos continuarão a pagar, por isso entende que 

existe discriminação e propõe que a deliberação se estenda a todos os jardins-de-

infância, se a proposta se mantiver conforme foi apresentada o Partido Social 

Democrata não votará a favor, optando pela abstenção. 

 

O Senhor Presidente  disse que ouviu a argumentação do Senhor Vereador e 

compreende a sua posição, mas a proposta como está referido, é excecional e 
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transitória e vale por este ano, e que tem em conta precisamente aquilo que 

aconteceu em anos anteriores, a Camara teve de tomar uma decisão sobre a 

questão do apoio ao Patronato de Nossa Senhora da Bonança e o esforço financeiro 

que isso englobava, com esta proposta a Câmara gasta menos dinheiro cumprindo 

assim com o seu serviço sem menosprezar a qualidade que sempre foi prestado 

pelo Patronato de Nossa Senhora da Bonança o que se pretendeu fazer foi 

excecionalmente para este jardim-de-infância, tendo em conta ser uma situação 

transitória, disse ainda que, a proposta foi avaliada pela Senhora Vereadora Ana 

São João e pelos serviços por isso vai mantela. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que mantendo-se a proposta inicial os 

Vereadores do Partido Social Democrata vão abster-se, e pediu para que de futuro 

esta situação seja refletida para que se apresente uma proposta para todas as 

famílias do concelho. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Fernandes, 0 votos contra e 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 

Marques. 

 

 

PROPOSTA N.º 03 – RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAM ENTO 

CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E A COOPETAPE NO DIA 31  DE AGOSTO 

DE 2010 E A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO DO E DIFICIO DO 

INTERNATO SILVA TORRES ENTRE AS MESMAS ENTIDADES  

 

A presente proposta foi retirada . 
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PROPOSTA N.º 04 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍV IDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – SÓNIA ALEXANDRA RODRIGUES RODRIGU ES 

 

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 prévia 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 aos meses de maio de 2013, junho, julho de 2014, a 

Sónia Alexandra Rodrigues Rodrigues, residente na Rua Alfredo da Cruz n.45, 

Bloco b), 2.ºEsq., na Freguesia de Seixas, consumidor n.º 19120, 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, Rui Fernandes, Flamiano 

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

 

PROPOSTA N.º 05 – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA  

 

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

de ata, propõe-se  a sua aprovação. 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não houve publico para intervir. 

 

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

quando eram 16 horas, 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 redigi. 

 

 

Paços do Município do Concelho de Caminha, 01 de outubro de 2014 

 

ASSINATURAS: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

O FUNCIONÁRIO 

 
 

_______________________________________________ 
(Tomás Henrique Fernandes Antunes) 

 


