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ATA NÚMERO 09/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 

DEZANOVE DE FEVEREIRO DO ANO 

DOIS MIL E CATORZE 

 

Aos dezanove dias do mês de fevereiro 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: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido, disse que as dunas dos caldeirões em Vila 

Praia de Âncora sofreu nos últimos tempos um agravamento considerável e a 

Câmara acompanha essa situação desde o primeiro momento; foram alertadas as 

autoridades competentes, deu-se a primeira visita a 11 de fevereiro, a segunda a 17 

de fevereiro nesta já com dois peritos presentes; avaliaram a situação e fizeram uma 

sumula do que poderia ser feito a curto e médio prazo. Disse que esta intervenção 

embora sendo responsabilidade da APA, deverá ser financiada pelo POLIS Litoral 

Norte que recorrerá a programas disponíveis para esse efeito; disse que a Câmara 
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acompanhará em permanência a situação. Referiu que a visibilidade mediática a que 

tiveram que recorrer serviu de pressão para que as entidades tomassem uma rápida 

decisão e olhassem o que aconteceu com uma postura diferente. 

 

O Senhor Presidente disse que falou com os responsáveis da POLIS Litoral Norte 

que é a quem incumbe assegurar a abertura de um canal a partir da foz de modo a 

encaminhar as águas para o mar e o que lhe foi transmitido foi que haveriam 

condições para iniciar as obras na próxima semana. Disse que o intuito tem sido o 

de pressionar ao máximo e aproveitar as oportunidades; disse que há unanimidade 

de opiniões quanto ao facto de que a saída do rio não deve ser junto ao campo de 

futebol e quanto ao facto de ser necessário reconstruir a duna. Disse que esta é uma 

situação preocupante, não está em causa só as pessoas que ali vivem, na margem 

do rio e na zona de águas férreas, mas também a entrada de mar no sapal e os 

reflexos que isso poderá ter em termos de equilíbrio ambiental bem como o impacto 

na própria praia de Vila Praia de Âncora.  

Referiu que em Moledo a situação é diferente, menos grave e espera que a situação 

referente ao cordão dunar possa ser resolvida rapidamente.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que a cobertura mediática não 

depende só do Município, mas lamentou que esta questão já falada pela Senhora 

Vereadora Liliana Silva na reunião de 5 de fevereiro, não despertasse a 

preocupação do executivo. 

Perguntou se terão resposta aos requerimentos entregues na última reunião de 

câmara. Seguidamente colocou várias questões e leu: 

1- “Queríamos perguntar se houve já alguma transferência do município 

d’A Guarda, qual o valor e se já existe o Plano de Pagamento que 

deveria ter sido entregue em Janeiro; 

2- Perguntamos também para quando poderemos contar com o Gabinete de 

trabalho destinado à oposição. Foi aqui assumido pelo Sr Presidente que 
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estaria pronto no final de Janeiro. Vemos que já se iniciaram as obras. 

Quando está prevista a finalização das mesmas? 

3- Congratulámo-nos pela aprovação do financiamento para as obras do 

mosteiro de S. João d’Arga. Perguntamos se está já clarificada a questão que 

tem a ver com a realização de um protocolo com a Comissão Fabriqueira de 

Arga de S. João definindo claramente quem será o dono da obra, quais os 

direitos e deveres de cada um dos intervenientes no processo. 

4- Congratulámo-nos igualmente porque a Santa Casa da Misericórdia também 

conseguiu financiamento para obras na igreja da Misericórdia.  

5- Gostaríamos de ter mais informações sobre que projetos ou ações está o 

executivo a desenvolver para a criação de empregos no concelho, se tem 

projetos, ideias ou ações que desenvolvam o setor primário do concelho, 

nomeadamente a agricultura. Lembro o Sr. Presidente e os senhores 

vereadores que estamos em pleno Ano Internacional da Agricultura Familiar. 

Que projetos têm para o nosso interior, para o espaço rural, para as nossas 

aldeias? 

6- Há umas reuniões atrás o Sr. Presidente deu conhecimento de um ofício 

enviado para a IGF pedindo esclarecimentos sobre o número de funcionários 

na Câmara. Ora se há um número exagerado de funcionários porque é que 

são contratados novos funcionários como é o caso da que foi contratada para 

a Academia Fernandes Fão?” 

 

Seguidamente leu um requerimento: 

“Gostaria de voltar à última parte da última reunião de Câmara (documentada 

na ata que vamos aprovar dentro de minutos) quando ao Sr. Presidente, 

surpreendentemente exaltado, me acusou que insisto em chamar mentirosos 

aos elementos da maioria do executivo, que os acuso de atacar e denegrir o 

executivo anterior.  

Sr. Presidente, infelizmente é verdade: está a denegrir-nos constantemente. Desde 

que tomou posse não tem feito outra coisa que tentar acusar-nos de algo nebuloso, 
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até criminoso na nossa atuação na Câmara. Naquele mesmo dia, 5 de fevereiro, a 

imprensa reproduzia declarações suas dadas à Lusa que tentavam instalar a dúvida 

nas pessoas sobre a nossa honestidade pois insinuava que poderiam ter sido 

cometidos crimes.  

O que é isto senão denegrir-nos? O que é isto senão insinuações que pretendem 

levar as pessoas (os nossos amigos, apoiantes e até a nossa família) a ficar com 

dúvidas?  

Estas notícias e comentários são habilmente colocadas por V. Exa e por toda a sua 

máquina propagandística com o mesmo objetivo: Tentam destruir-nos politicamente. 

Mais: Tentam destruir-nos como pessoas pois sempre atuamos honestamente e 

fizemos o melhor possível pelo concelho de Caminha. Os nossos amigos, a nossa 

família não tem que se sujeitar ao chorrilho de insinuações que colocam a circular.  

Mas o que mais o enfureceu, Sr. Presidente, foi a minha afirmação de que as 

empresas e os pequenos empresários sofreram na pele a vossa política 

maquiavelista. Para nós, a maioria do executivo desta Câmara preferiu afirmar, 

desde que tomou posse até ao início de Fevereiro, que herdaram uma Câmara com 

dívidas colossais e sem dinheiro.  

E como para vós o fim justifica os meios, não resolveram os problemas e não 

pagaram. Não fizeram o trabalho que tinham de fazer para realmente defender os 

empresários e fornecedores da Câmara: constituir Fundos Disponíveis, tal como o 

fizeram na última reunião. Poderiam ter contratado legalmente as empresas que 

prestaram os serviços neste período de tempo, inclusive a empresa que realizou a 

auditoria. Poderiam ter realizado os pagamentos pendentes porque os ativos eram 

superiores aos passivos. Só não o fizeram para dar razão ao que insinuavam. 

Como estamos seguros e sabemos qual era a situação económica no dia 18 de 

outubro, nós, os vereadores do PSD queremos que se apure a verdade. 

Requerem a V. Exa que nos sejam fornecidas as seguintes listagens, retiradas da 

aplicação contabilística da MEDIDATA: 

1- Receitas arrecadadas de 18 a 31 de outubro de 2013, até 30 de novembro de 

2013, até 31 de dezembro de 2013 e até 31 de janeiro de 2014; 
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2- Pagamentos efetuados, por fornecedor/entidade, de 18 a 31 de outubro de 

2013, até 30 de novembro de 2013, até 31 de dezembro de 2013 e até 31 de 

janeiro de 2014; 

3- Depósitos, e respetivos bancos, em 31 de outubro de 2013, 30 de novembro 

de 2013, 31 de dezembro de 2013 e em 31 de janeiro de 2014.” 

 

Disse que assim poderão analisar e verificar se o que afirma corresponde à 

verdade. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício, relativamente à POLIS, disse que este 

programa tinha e tem uma intervenção sustentada pelo Estado português, 

através de candidaturas, para a preservação da costa, ou seja, a atuação na 

duna do caldeirão, camarido e rochedo de Sto. Isidoro. Disse que estes projetos 

foram elaborados pela Polis Litoral Norte com o Prof. Rodrigo Maia e com o Prof. 

Veloso Gomes; foi esta equipa que elaborou o caderno de encargos que 

sustentaria o concurso; o projeto foi feito, a candidatura foi aprovada pela 

sociedade Polis Litoral Norte, 17 milhões para os três concelhos. Nestes três 

projetos, quem financia é o Ministério do Ambiente, a Câmara não tem custos. 

Disse que, na altura perguntou porquê que o rio não poderia sair onde está agora 

e o Prof. Veloso Gomes disse que seria uma intervenção demasiado forte, que 

poria em risco o sapal e as águas férreas, tudo o que já foi dito; posto isto disse 

para então avançarem para o projeto de sustentação da duna; referiu que como 

engenheiro que é, pensou em enrocamento e pedra mas foi-lhe dito que não 

poderia ser assim teriam que usar outros materiais e recorrer à engenharia 

biofísica recorrendo a ramos, galhos, etc; disse que sempre pensou que a duna 

não teria sustentação suficiente dessa forma mas a Polis e os professores 

entenderam que deveria ser feito assim e o projeto foi desenvolvido para esse 

fim. 

Recordou que no programa Polis existem mais ações de beneficiação dos 

pinhais, que são os projetos que a Câmara irá ultimar; existe o projeto a ser 
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desenvolvido pela Polis Litoral Norte da Ecovia do Litoral, que ligará Caminha a 

Esposende; disse que a Polis anda há anos com estes projeto porque não 

consegue resolver os problemas de desafetação de reserva ecológica, dunas o 

que provavelmente terá que ser através de uma RIP, Reconhecimento de 

Interesse Publico, isto tem atrasado o projeto, não é por vontade da Camara e é 

por esta razão que o projeto mais emblemático da Polis ainda não foi iniciado. 

Disse que também está previsto a chamada ecovia secundária que é a que vai 

ligar Venade a Vilar de Mouros porque de Caminha a Venade é uma ação do 

estuário do rio Coura; há também o plano pormenor das camboas que foi um 

plano pormenor que ficou no estudo prévio e ainda é preciso desenvolvê-lo se 

assim o entenderem; referiu também o ante projeto da marginal que, ao contrário 

do que o Senhor Presidente disse que não passam de fotografias, são fotografias 

baseadas num ante projeto e é uma ideia que seria um ponto de partida; disse 

que todos estes projetos existem e estranhou que o Senhor Presidente dissesse 

numa Assembleia Municipal que alguém na Polis se envergonhava da ação de 

Caminha lá; disse que não percebe esta afirmação quando existem todos estes 

trabalhos para desenvolver e se não o fizeram é por inercia da Polis. O problema 

da duna do caldeirão era um problema que, teoricamente já deveria ter sido 

resolvido; se têm vergonha do município de Caminha, então eles deveriam ser 

mais céleres. 

Quanto às outras obras que referiu, disse que lamenta se se perderem já que as 

candidaturas que a Polis procurará com os projetos prontos, serão financiadas a 

85% e quando os projetos forma feitos nada disto era a 85%, o capital social que 

a Câmara terá que dispor quando acontecerem as obras, será menor.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que não devem confundir os 

assuntos; o projeto que a Polis tinha preparado paras as dunas dos caldeirões 

era um projeto de consolidação das dunas; a duna caiu, há um corte de mais de 

cem metros, uma duna de mais de 7 metros de altura e o projeto que a Polis 

tinha era a consolidação da duna.  
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Relativamente aos restantes projetos referidos pelo Senhor Vereador Mário 

Patrício, todos estão num estado “embrionário” de quase pré-projecto.  

O Senhor Vereador Mário Patrício disse que há uma candidatura de 17 

milhões, feita e aprovada; disse que a Polis não faz candidaturas com projetos 

em fases embrionárias.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse a Polis referiu que não tem 

candidaturas em fase final e que a questão do financiamento ter passado a 85%, 

gastando o Município de menos dinheiro, disse que quem financia é o QREN que 

neste momento está sem fundos; o facto de não terem os projetos aprovados 

neste momento, compromete seriamente a aprovação do restante que existe do 

QREN que são projetos de alguma envergadura; deveriam ter sido aprovados em 

2009 ou 2010 e não em 2014. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício reafirmou que o projeto da duna dos 

caldeirões já tem candidatura aprovada. 

 

O Senhor Presidente disse que, enquanto Presidente da Câmara de Caminha, é 

membro executivo da Polis Litoral Norte e tem conhecimento sobre esta matéria. 

Disse que o que o executivo entende que deve ser definido perante a escassez 

de recursos que existe, é aproveitar as oportunidades dadas pelos fundos 

comunitários, seja diretamente através de projetos cofinanciados, seja através da 

Polis Litoral Norte; sobre o que foi referido, disse que foram submetidas as 

candidaturas para os pinhais e estão em processo de execução; sobre a ecovia 

que segue pelo interior, no vale do coura, foi-lhe dada a informação que a ideia 

que havia para a zona de Vilar de Mouros foi chumbada pelas entidades que 

tinham sido ouvidas para dar parecer; relativamente à ecovia que liga Caminha a 

Esposende o que existe agora é um problema ligado a um lancil que acompanha 

toda a ecovia em que os arquitetos entendem que o lancil que estava 

apresentado a concurso é parte fundamental da obra e sem ele a obra não pode 
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avançar e a Polis Litoral Norte entende que aquele lancil não é importante e é 

necessária outra solução e tudo isto faz perigar essa ecovia. Sobre a Marginal, 

disse que o que foi feito pelo Município até agora, foi o lançamento de um 

concurso de ideias e desse concurso saiu um vencedor que apresentou um ante 

projeto que foi sujeito a algumas alterações cuja última versão foi apresentado no 

dia anterior ao início da campanha eleitoral e sobre ele colocam-se várias 

questões que têm a ver com o cumprimento ou não do caderno de encargos bem 

como outras questões. Disse que um ante projeto não pode ser candidatado a 

fundos comunitários e por isso o município não pôde candidatá-lo quando 

existiam os fundos comunitários. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício disse que não é o Município, a sociedade 

Polis Litoral Norte é que tem o dever de fazer o projeto e este é um pormenor 

que faz toda a diferença. 

 

O Senhor Presidente disse que a Sociedade Polis Litoral Norte é que vai 

candidatar um projeto mas são os municípios que imprimem dinamismo, ou não, 

na possibilidade do mesmo ser conseguido. No caso de Esposende e Viana do 

Castelo os resultados foram positivos, em Caminha não foram obtidos resultados 

tão positivos. Disse que o QREN está a acabar, há menos dinheiro e perigam as 

obras maiores e há menos tempo; quem candidatar um projeto agora deve 

assegurar que a obra está concluída até meados de 2015. 

Explicou que o Município teve que tomar uma decisão e perceber junto dos 

serviços se deixavam cair ou se continuavam com o ante projeto, sabendo que 

se continuassem as ideias principais deveriam ser concretizadas para assim 

corresponderem ao concurso aberto no passado; por outro lado, se o deixarem 

cair, não o candidatariam a este QREN não sabendo assim o que aconteceria no 

futuro. A opinião do executivo foi, apesar de não concordarem com algumas das 

soluções, decidiram pegar no ante projeto que existe e prepará-lo para poderem 

beneficiar dos últimos financiamentos; referiu que o projeto não tem capacidade 
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de execução até junho de 2015 mas para conseguirem financiamento só têm 

uma hipótese que é “partir” o projeto, ou seja, coloca-lo em fases distintas e 

escolher uma primeira fase que possa ser executado até junho de 2015; disse 

que é nisso que estão a trabalhar e pensa que estarão preparados para, no mês 

de março, trazerem uma proposta de projeto da marginal e sobretudo um projeto 

do que será a primeira fase, aquela que candidatarão aos últimos fundos 

comunitários. Referiu que a expetativa para o futuro é de que o próximo quadro 

comunitário não está bem definido; é claro sobre o apoio às pequenas e médias 

empresas; é claro acerca da vontade de querer trabalhar em conjunto com os 

municípios; é claro sobre o apoio às questões energéticas mas não é tão claro 

quanto à regeneração urbana mas devem começar com o projeto, avançarem 

para a 1ª fase e ponderarem o que se seguirá.  

Relativamente à opinião que a Polis tem sobre Caminha, disse que tenta não 

estar sempre a referir-se ao passado mas para que se perceba a que se refere, 

leu um e-mail que recebeu e que foi enviado pelo diretor de projetos da Parque 

Expo dirigido aos administradores da sociedade Polis Litoral Norte e aos 

Presidentes de Câmara: 

 

“Caros administradores da Sociedade PLN e caros Srs. Presidentes de Câmara, 

 

Bom dia, 

No meu e-mail de ontem tive a oportunidade de felicitar a equipa de gestão local, 

liderada pelo Eng.º Pedro Peixeiro que de facto colocaram grande empenho para 

que tivesse sido possível garantir a submissão das 2 candidaturas (GAEP e AVL) 

ao ON2. 

Nesta oportunidade é da mais elementar justiça felicitar a Administração da 

Sociedade, de forma especial o Presidente Pimenta Machado e os Srs. 

Presidentes de Câmara de Viana do castelo, Esposende e Caminha que agora 

sim funcionam como um bloco solidário e assim conseguem ter a capacidade de 
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interlocução na CCDR-N que dá outra consistência e garantia na obtenção dos 

financiamentos ainda disponíveis. Bem hajam. 

De facto, agora tenho a oportunidade de acompanhar bem de perto, o estado da 

arte nas diferentes CCDR’s deste país devo sublinhar que o empenho colocado 

pelos administradores das Sociedades e dos autarcas do PLN e do PLRA é 

absolutamente decisivo na aprovação/desbloqueamento das candidaturas 

apresentadas aos Programas Operacionais Regionais, por contraponto ao que se 

passa no PLSW e na Ria Formosa, onde impera uma grande dificuldade em 

fazer “lobby” para aceder à reta final dos fundos ainda disponíveis no QREN. 

Muitos parabéns a todos e agora a equipa Parque Expo vai ter que se focar 

muito na condução da intervenção.” 

Disse que isto prova que há uma mudança de atitude, uma forma diferente de 

trabalhar e que é reconhecido na Polis Litoral Norte. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício disse que isto não mostra que o problema 

era Caminha; disse que o que o Sr. Eurico Costa queria, era que as Polis Litorais 

tivessem o mesmo tratamento que as Polis Cidades, ou seja, tivessem uma 

“gaveta de dinheiro”, ou seja, terem dinheiro para de imediato fazerem obras; e 

não foi assim que o Governo de então, entendeu que as diversas Polis Litorais, 

tinham que concorrer aos diversos programas operacionais em igualdade com as 

câmaras e os projetos da Sociedade Polis não tinham a mesma força que as 

câmaras do Porto, Matosinhos, Espinho, etc. Na reivindicação juntamente com o 

Presidente da Câmara de Viana do Castelo tentarem dizer que não poderiam ser 

tratados da forma que estavam a ser tratados já que os projetos da Sociedade 

Polis deveriam ter uma descriminação positiva por serem uma sociedade, não 

deveriam ter o mesmo tratamento que um projeto qualquer da Câmara de 

Espinho ou da Póvoa de Varzim. Disse que o autarca de Esposende, já em 

rotura, não quis assumir esta posição.  

Disse que o programa tinha como objetivo máximo a preservação da costa e há 

sítios em situações graves, com aldeias em perigo e o programa Polis foi 
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desenhado para resolver esses problemas não os tendo resolvido, não por 

incúria das câmaras. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que o Senhor Vereador afirma que 

os projetos estavam feitos e aprovados, mas há assuntos por resolver. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício afirmou que começou a sua intervenção por 

referir uma afirmação feita pelo Senhor Presidente na Assembleia Municipal e 

perguntou quem é que disse que tinha problemas com o Município de Caminha. 

 

O Senhor Presidente disse que insistem em falar de uma questão que resulta 

de uma avaliação, injusta ou não, que lhes foi colocada desde o primeiro dia. 

Disse que o retrato da incapacidade que o Município de Caminha teve ao 

trabalhar com a Polis é o facto de nada se ter feito no âmbito da Polis no 

concelho de Caminha e estão a fazer um esforço para tentar limpar esta imagem; 

disse que o Secretário de Estado do Ambiente transmitiu a importância do 

programa Polis Litoral Norte não ficar “coxo” e o maior retrato do fracasso do 

anterior executivo em relação à Polis é a Marginal. 

Sobre o gabinete de trabalho para os senhores vereadores do PSD, disse que 

pensa que na próxima reunião de câmara, já poderá existir um local de trabalho; 

quanto à questão que colocaram relativamente aos funcionários a mais, disse 

que ainda não têm resposta do IGF no entanto disse que a decisão que tomaram 

foi de não prejudicar os novos trabalhadores da câmara mesmo correndo risco, 

em termos orçamentais, de a câmara perder uma parte importante do 

financiamento; referiu que o facto de terem funcionários a mais não significa que 

não tenham funcionários a menos em alguns setores nomeadamente no terreno; 

falando da Academia de Musica Fernandes Fão, disse que o executivo não 

onerou o quadro de pessoal da Câmara Municipal no entanto foram identificadas 

necessidades nalguns locais e não tinham ninguém para lá colocar o que fizeram 

foi, através dos programas que o próprio Governo permite, nomeadamente os 
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Contratos Emprego-Inserção, recrutar pessoas que não entrando nos quadros da 

câmara, podem fazer um contrato de um ano, despendendo o município apenas 

de 25% do vencimento; no caso da Academia foi o que optaram por fazer para 

poder prestar o serviço, aproveitando o facto de terem feito no Polo de Caminha 

uma obra de alguma envergadura e que vai sendo concluída. 

Sobre La Guardia explicou que o que foi ponderado com La Guardia foi a 

apresentação de um plano de pagamentos, nos primeiros três meses do ano, 

que tem a ver primeiro com a definição do montante que cabe nesse plano e a 

distribuição do plano ao longo do tempo; referiu que uma parte do pagamento já 

aconteceu. Disse que havia um processo judicial porque não havia acordo entre 

o que La Guardia considera que deve e o que Caminha considera que La 

Guardia deve; disse que consideraram mais profícuo encontrar um valor em que 

todos estejam de acordo e cujo pagamento possam assegurar de uma forma 

imediata; disse que a receita da bilheteira vem para Caminha não sabendo no 

entanto dizer se a receita de janeiro já foi entregue. 

Sobre o Mosteiro de S. João d’Arga, salientou que o financiamento é importante 

para fazer a requalificação e é bom que estejam todos contentes e de acordo 

neste ponto. Em relação à Sta. Casa da Misericórdia disse que já teve 

oportunidade de felicitar pelo financiamento e disse que tem demonstrado muita 

abertura em trabalhar com o município a propósito de vários dossiers e o 

município está muito empenhado em poder dar à igreja da Misericórdia a 

classificação de Monumento de Interesse Municipal bem como contribuir noutros 

projetos que têm em comum. Disse que as relações entre a Sta. Casa da 

Misericórdia e a Câmara são bastante boas, muito importantes e a Sta. Casa da 

Misericórdia tem um conjunto de equipamentos que colocados ao serviço da 

população poderão ser satisfatórios. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido, sobre as questões colocadas acerca do 

setor primário disse que estão a criar um novo quadro comunitário, o que 

pretendem é que as pessoas potencialmente interessadas possam ter toda a 
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informação disponível bem como prestar um apoio técnico no sentido de 

viabilizar algumas das iniciativas. Disse que o setor agrícola no concelho tem 

muitas potencialidades que devem ser equacionadas especialmente na 

agricultura dirigida aos pequenos espaços que vão desde uma agricultura 

intensiva até uma agricultura não tão intensiva mas que se adequa aos pequenos 

espaços; disse que o erro que se cometeu no passado foi que a agricultura 

estava virada para a produção de leite, essa atividade e por estratégia do setor 

do leite, deixou de ser viável e não houve uma atividade alternativa que 

substituísse a produção de leite. 

 

O Senhor Presidente disse que esta é uma matéria que pode, no próximo 

quadro comunitário, ter uma alternativa. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que o problema é que há um hiato 

que existe sempre entre os sistemas de incentivos e os potenciais interessados e 

esta vai ser a preocupação do executivo. Disse que há também um problema de 

sucessão e de posse da terra e a esperança é que hajam reformados com filhos 

desempregados que queiram criar pequenas unidades familiares; este é um 

aspeto socioeconómico que deve ser explorado. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que, relativamente à transferência de La 

Guardia, o valor transferido foi 35 mil euros. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse, relativamente ao facto de tentarem 

denegrir a imagem do anterior executivo, o que o preocupa é o facto de em 

declarações à agência Lusa no dia 5 de fevereiro indiciarem que há crimes 

cometidos pelo anterior executivo passando uma imagem errada perante os seus 

amigos e familiares. 
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O Senhor Presidente disse que no âmbito da dialética politica cada um faz a 

defesa dos seus valores; disse que o que procura é esclarecer as pessoas 

tentando perceber o que se passou porque isto os torna mais fortes. Disse que 

enquanto Presidente de Câmara é confrontado e questionado por dezenas de 

processos que estão a decorrer e o que pretende é simplesmente esclarecer. 

Disse que o intuito não é denegrir mas sim perceber as coisas e fazer com que 

se avance. 

Relativamente aos requerimentos que entregaram e ao CLDS disse que reitera o 

que foi dito e disse que reencaminharam o parecer que já tinha sido entregue, 

informalmente, ao Senhor Vereador Mário Patrício.  

Sobre o outro requerimento que abordava a questão das contratações públicas, 

assessorias, protocolos, leu:   

 

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

do PSD, com data de 5 de fevereiro do corrente ano, venho afirmar o seguinte: 

1 – Em primeiro lugar, saudar a recém-descoberta do PSD dos valores da 

democracia, da interpelação, do esclarecimento e da transparência. Durante 12 

anos, com especial enfoque no último mandato, estavam os senhores vereadores 

toldados pelo exercício do poder e reagiam mal aos pedidos de esclarecimento que 

lhe eram formulados, naturalmente, pela oposição. Ou não reagiam, não respondiam 

a requerimentos, ou respondiam sem nada explicar. Perceberam agora quanto 

erraram e esse regresso à arena da discussão plural e democrática é bem acolhida. 

 

2 – Em segundo lugar, tentando não me repetir na resposta às perguntas que 

permanentemente se repetem, cumpre-me reiterar todas as informações prestadas 

no dia 22 de janeiro. 

 

3 – Conforme se informou, terminou já um contrato de assessoria jurídica e um 

contrato de prestação de serviços, estando todos os outros a ser avaliados, com 
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vista à redução de custos e à otimização dos próprios serviços, em cumprimento do 

que estipulamos no orçamento para este ano. 

 

4 – Com total transparência e para contínuo esclarecimento dos senhores 

Vereadores, temos agora, em fase do esforço efetuado para obter fundos 

disponíveis, condições para contratar uma prestação de serviços em áreas 

fundamentais como são o Marketing e Comunicação Estratégica tendo em vista a 

projeção do concelho, das suas gentes e do trabalho que vai sendo feito para 

alavancar a economia da nossa terra. O respetivo contrato, nos termos da lei, será 

sempre público, de acordo com o Código dos Contratos Públicos, podendo ser 

consultado no Portal dos Contratos Públicos – BASE. 

5 – A escolha da empresa a contratar para prestação de serviços nas áreas do 

Marketing e da Comunicação Estratégica obedeceu a critérios de competência e de 

capacidade de projeção do Município e distancia-se de uma opção partidária. V. 

Excelências certamente aplaudirão essa escolha porque é a mesma que, durante 

mais de três mandatos, dois dos quais do PSD, colaborou com o município de 

Caminha, representando, para além das competências técnicas, a mais-valia que 

resulta do profundo conhecimento da Câmara de Caminha, das suas dinâmicas e de 

grande parte dos nossos recursos humanos. 

 

6 – Há, no entanto, uma diferença entre a decisão deste executivo e a decisão que 

foi tomada pelo executivo do PSD: em 2010, no mandato do PSD, quando a 

empresa deixou de prestar serviços ao Município, o respetivo contrato representava 

um encargo mensal superior aos 1.500 euros (mais IVA) por uma presença a tempo 

parcial; hoje, quatro anos depois, o contrato a firmar tem um valor genericamente em 

linha com o que era praticado na altura em que o PSD detinha a maioria no 

executivo, mas, ao contrário do anterior, garante ao município serviços regulares, 

diários, enfim, a tempo inteiro.  
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7 – E se os senhores Vereadores querem mesmo saber, sim, é verdade, a presença 

de uma especialista em comunicação nas instalações da Câmara tem sido possível 

graças à compreensão da difícil situação financeira do Município e, através de 

acordo, estritamente voluntária e não remunerada. E, acrescento, sem lugar para 

qualquer compensação futura. 

 

8 – Sinto o dever, neste ponto, de me desculpar perante a pessoa em causa que 

não queria que este voluntariado fosse tornado público por não querer nenhuma 

glória pelo facto, mas a incapacidade de compreensão do já explicado aos senhores 

Vereadores do PSD obriga-me a este esclarecimento e, oportuno agradecimento. 

 

Senhores Vereadores, 

9 – Com esta aquisição de serviços, em conjunto com os elementos nomeados no 

quadro do que a Lei prevê para o apoio aos gabinetes do presidente e dos 

vereadores (que o PSD sempre utilizou), o Município tem à sua disposição uma 

equipa altamente qualificada, que cobre praticamente todas as áreas estratégicas, 

trazendo à máquina municipal mais experiência, mais visão e mais competências. 

 

10 - Entre os novos colaboradores passa a haver duas pessoas titulares do grau de 

Doutor, com investigações universitárias que se traduziram em teses apresentadas e 

aprovadas em provas públicas. 

  

11 - Estas pessoas são um exemplo da nossa preocupação ao nível da qualificação 

dos recursos humanos do Município que, sem significarem encargos permanentes, 

nos permitem realizar mesmo uma economia, tendo em conta que o nível salarial de 

um Doutor vai muito além do que estas pessoas auferem.  

 

12 – Os outros dois colaboradores, nomeados também no quadro da Lei, são uma 

professora, Licenciada em Física e Química, e um arquiteto paisagista. 
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13 - O meu Adjunto é um funcionário da Câmara, licenciado em Gestão Artística e 

Cultural e com o título de Mestre em Gestão Cultural apenas dependente da defesa 

da tese. 

 

14 - Não tenho Chefe de Gabinete. Prescindi desse lugar, optando por nomeações 

que significam um menor encargo financeiro para o Município. Nós não entramos em 

desvarios na contratação de assessores, como os senhores fizeram e cujos 

encargos o município pagou e ainda está a pagar.  

 

Permitam-me que sublinhe a vossa extensa experiência nesta matéria: 

 

15 – Os senhores vereadores do PSD, em particular os senhores vereadores 

Flamiano Martins e Mário Patrício compreendem bem a importância de um Executivo 

poder contar com um gabinete de apoio de qualidade. Ambos desempenharam 

funções nesse âmbito, como nomeados, antes de integrarem o Executivo 

propriamente dito.   

 

16 - A senhora vereadora Liliana Silva, como os colegas de vereação, também não 

terá dificuldade em perceber a mesma situação, tendo em conta que o seu pai 

também desempenhou, durante largos anos, funções de Adjunto e de Chefe de 

Gabinete. 

 

17 – Imagino, por isso, que os senhores vereadores não sejam agora contra as 

nomeações efetuadas no âmbito da lei. 

  

18 - Recordo aos senhores vereadores que, no primeiro mandato do PSD, resultante 

das eleições de 2001, o senhor vereador Flamiano Martins desempenhou funções 

de Adjunto. Nesse mandato havia secretários nomeados, para a presidente e para 

todos os vereadores. 
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19 - No segundo mandato do PSD, decorrente das eleições de 2005, o agora senhor 

vereador Mário Patrício, a dada altura, assumiu funções de Chefe de Gabinete. 

Foram também nomeados secretários, no quadro da lei. 

 

20 - Já no terceiro mandato do PSD, a seguir às eleições de 2009, o senhor João 

Silva foi nomeado para as funções de Adjunto e havia secretários nomeados, como 

sempre houve. 

 

21 - Mas houve mais: muitos dos nomeados para estas funções por razões de 

confiança política, à exceção do senhor João Silva e dos dois atuais vereadores do 

PSD, não eram funcionários da Câmara Municipal mas rapidamente entraram para o 

quadro e são hoje funcionários de um Município que tem excesso de trabalhadores 

de acordo com a legislação em vigor. 

 

22 - Só se pode estranhar, num contexto de boa-fé, que os atuais senhores 

vereadores do PSD tenham tantas dúvidas em compreender a importância de haver 

no Município um gabinete de apoio ao Executivo, tão qualificado como o que temos 

e de inegável competência. 

 

23 - Tranquilizem-se, por isso, senhores vereadores, porque a Lei está a ser 

cumprida com total transparência. Nós não temos nada a esconder. Só não aceito 

lições dos senhores vereadores do PSD, sobretudo quando pretendem diabolizar a 

questão das assessorias atacando pessoas de forma individualizada, nunca 

assumindo que os gabinetes de apoio mantém o mesmo número de elementos e, 

sobretudo, escondendo que este é o executivo que nos últimos anos menos 

contratos de assessoria tem! 

 

24 - Os senhores foram os “campeões” das assessorias e ainda hoje o Município 

continua a pagar essa fatura.   
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25 - Os executivos do PSD tinham assessoria para a agenda cultural; assessoria 

para a agenda desportiva; assessoria para a análise crítica de eventos culturais do 

desporto e do lazer; assessoria de imprensa; assessoria de comunicação e apoio na 

organização de eventos; assessoria para o desenvolvimento e implementação de 

marca; assessoria na área do urbanismo; assessoria para revisão do PDM; 

assessoria financeira e assessoria jurídica, muitas assessorias para combates 

inglórios e dispendiosos nos tribunais.  

 

26 - Eram assessorias em nome individual, assessorias em nome de firmas, vice-

versa, enfim, uma amálgama de assessorias, muitas delas sobrepostas e sem se 

perceber de facto para o que serviam. 

 

27 - A maré de assessorias foi tanta que ainda hoje tem efeitos. Permitam-me só 

chamar a atenção para o exemplo seguinte, mais recente e porque ainda se 

mantém. Durante o último mandato do PSD, foi contratada ora a empresa, ora um 

sócio da “Vellozo Ferreira e Associados”. A sociedade foi contratada por quatro 

vezes e, uma vez esgotada a possibilidade legal de novos contratos, dado que 

atingiram os montantes máximos permitidos pelo Código dos Contratos Públicos, 

passaram a contratar o sócio e advogado Francisco Vellozo Ferreira. Firmaram, com 

este jurista, dois contratos. 

 

28 - O último é o mais surpreendente e esclarecedor sobre uma forma de realização 

de contratos que não é a nossa. 

 

29 - A dois meses das eleições, no final de julho do ano passado, o executivo 

anterior realizou mais um ajuste direto para “Prestação de serviços jurídicos”, este 

no valor de € 66 420,00, pelo período de um ano, ou seja, um contrato que se 

estende até ao próximo mês de julho deste ano. Ou seja, não hesitaram em vincular 

o Município ao que era a escolha dos senhores vereadores, por um ano, muito para 
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além da data em que os Caminhenses iriam dizer quem queriam colocar à frente da 

gestão do Município. 

 

30 - Mas o Executivo do PSD não ficou por aí. O normal destes contratos é o 

pagamento de uma quantia mensal ao prestador de serviço. Ora, o contrato foi 

efetuado em Julho. Pois nos dias 17 e 18 de Outubro, nos dois dias que 

antecederam a tomada de posse deste executivo, foi paga, no âmbito daquele 

contrato e de uma só vez, a importância de € 46 125,00, ou seja, 70% do valor 

correspondente a um ano, num momento em que tantos pequenos fornecedores 

agoniavam pelo pagamento das suas faturas! 

 

Sobre números e assessorias, penso que a situação fica absoluta e definitivamente 

esclarecida. 

   

31 – Os senhores vereadores do PSD interrogam este Executivo também, 

repetidamente, sobre as iluminações de Natal e os eventos de passagem de ano. Já 

respondemos. Se os senhores vereadores não querem ouvir, não é possível gritar 

mais alto. O desafio que lhes deixo é de que assumam, de uma vez por todas, que 

preferiam que não tivesse havido iluminações de Natal (como chegaram a anunciar, 

ufanos, numa Reunião de Câmara que decorria ao mesmo tempo em que eram 

colocadas as iluminações nos Paços do Concelho), preferiam que não tivessem sido 

realizados quaisquer eventos de passagem de ano, preferiam que este Executivo 

baixasse os braços perante a calamitosa situação financeira em que o PSD 

mergulhou a Câmara Municipal e que nos impedia de assumir compromissos. 

 

32 - Este executivo assumiu a responsabilidade de mobilizar o concelho, as pessoas 

e as empresas para a realização de uma excelente quadra natalícia e de passagem 

de ano através da coorganização dos eventos com o Movimento de Empresários do 

Concelho de Caminha. O facto permitiu a realização de contratos e um balão de 

oxigénio para os comerciantes do concelho. Se os senhores Vereadores não 
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gostaram, não é um problema de quem trabalhou para o sucesso do evento. Mas 

deviam assumi-lo. 

 

33 – Finalmente, sobre a auditoria externa, cujo Relatório Final de Revisão Limitada 

às Demonstrações Financeiras do Município de Caminha com referência a 31 de 

outubro de 2013 foi apresentado e aprovado na última reunião ordinária do 

Executivo, realizada em 5 de fevereiro corrente, a situação é simples. Sabemos hoje 

que tínhamos razão, infelizmente. A dificuldade em aferir a verdadeira situação 

financeira do Município levou-nos a entrar em contacto com uma empresa 

especializada que, no quadro da missão de serviço público, a que também está 

sujeita a atividade de Revisão Oficial de Contas, e estando em causa uma situação 

inadiável e de excecional interesse público, aceitou iniciar um trabalho de auditoria, 

que se afigurava urgente e imprescindível. Não violamos qualquer Lei, nem 

tínhamos a informação clara de que o Executivo anterior, do PSD, o fizera, 

nomeadamente no que se refere à Lei dos Compromissos, como se veio a constatar. 

Limitamo-nos a fazer o nosso trabalho, o trabalho que tanto incomoda os senhores 

Vereadores do PSD.” 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que o Senhor Presidente fez 

afirmações graves e que comentará a devido tempo; quando o Senhor Presidente 

disse que pagaram à firma Vellozo Ferreira e Associados nas vésperas das eleições 

deixando “em agonia” pequenos empresários, isso não corresponde à verdade já 

que os fornecedores do concelho sempre receberam dentro do prazo estipulado mas 

sabe de um caso de um fornecedor que fez uma obra no Verão e ainda está à 

espera de pagamento e por isso entregou mais um requerimento de forma a apurar 

como estão a ser feitos os pagamentos, para assim poder ficar esclarecido. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva colocou duas questões decorrentes de 

preocupações manifestadas por munícipes: a primeira é relativamente à estrada de 
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Fornos que liga Vilarelho a Caminha e está intransitável e outra relativa à estrada 

nacional 305 já que as obras estão paradas. Perguntou qual o ponto da situação. 

 

O Senhor Presidente, relativamente à estrada nacional 305, disse que o atraso das 

obras se deve ao mau tempo que se tem vindo a sentir, nomeadamente à excessiva 

pluviosidade. Disse que o piso deve estar seco e com a chuva a obra atrasou. Sobre 

a questão de Vilarelho, disse que as razões são as mesmas, ou seja o mau tempo; a 

estrada foi interdita ao trânsito em 2 momentos mas é uma área que precisa de uma 

intervenção séria já que há uma situação de perigo. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2014/02/05 

 

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 05 de fevereiro passado. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício solicitou o adiamento da votação desta proposta 

e solicitou a gravação da reunião de câmara. 

 

A presente proposta foi aprovada com   votos a favor,  votos contra e   abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 02 – HOMOLOGAÇÃO DA ACTA Nº 1 DA XXI REUNIÃO DA 

COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DA ÁREA EMPRESARIAL DA GELFA-

LOTE N.º13 
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Por proposta da Comissão Técnica de Avaliação da Área Empresarial da Gelfa 

propõe-se: 

Que a Câmara delibere no sentido de homologar a Ata n.º 1, da XXI Reunião da 

Comissão em epígrafe, celebrada a 13 de Fevereiro de 2014, para atribuição do 

Lote n.º13 a Artur Manuel Ramos da Silva, cuja cópia fica a fazer parte integrante 

dos originais desta Ata. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido explicou que o lote 13 tinha sido adquirido 

por duas pessoas, um português e um galego e, por circunstâncias várias, 

desistiram da aquisição, foi aberto concurso para ocupação do referido lote. Disse 

que surgiu um concorrente que pretende instalar uma oficina de automóveis, com a 

criação de 4 postos de trabalho.  

 

O Senhor Presidente disse que a estratégia de criação de emprego passa por 

diferentes vertentes de entre elas a valorização do que temos com a criação de 

pequenas empresas fazendo com que aqueles que se interessam pelo nosso 

concelho possam deixar uma marca. Disse que há interesse na zona da Gelfa pela 

sua proximidade com o porto de mar de Viana do Castelo, pela sua localização de 

uma forma geral. 

 

 

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 03 – CONCURSO PARA ARRENDAMENTO DE TRÊS SALAS E 

UM ESPAÇO PARA ARRUMOS, SITUADO NO COMPLEXO DAS PISCINAS 

MUNICIPAIS DE VILA PRAIA DE ÂNCORA - APROVAÇÃO DO CADERNO DE 

ENCARGOS E ABERTURA CONCURSO 
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Propõe-se a aprovação do Caderno de Encargos do concurso em epígrafe, a 

abertura do Concurso e a definição do prazo de entrega das propostas e dos 

documentos que a acompanham, até às 16 horas, do dia 24 de fevereiro de 2014, 

no “Front – Office” do Município 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 04 – AVERBAMENTO DO ESPAÇO VENDA NA FEIRA 

SEMANAL DE CAMINHA EM NOME DE PAULINO JOSÉ DUARTE RIBEIRO 

 

De acordo com a alínea a) do n.º 2 do art.º 12.º do Regulamento Municipal das 

Feiras do Município de Caminha que refere que “O direito de ocupação de venda poderá 

ser transmitido, por óbito ou invalidez do titular, e a requerimento dos interessados, mediante 

aprovação da Câmara Municipal ao cônjuge sobrevivo não separado judicialmente de pessoas 

e bens ou para quem com ele viva em união de facto”, propõe-se que a Câmara delibere 

aprovar o averbamento do espaço de venda n.º 35 na feira semanal de Caminha em 

nome de Paulino José Duarte Ribeiro. 

 

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 05 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – MANUEL JOSÉ ARAGÃO SILVA 

 

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”.  

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 Manuel José Aragão 

Silva, residente na Rua Pinheiro Manso s/n., na Freguesia de Venade, consumidor 

n.º 18578, 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 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 06 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – ELIANA MARTINS GONÇALVES 

 

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 dezembro de 2013, a Eliana Martins 

Gonçalves, residente na Rua 31 de Janeiro n.º280-3.ºF., na Freguesia de Vila Praia 

de Âncora, consumidor n.º 18677, conforme consta no anexo 2 dos parâmetros da 
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avaliação socioeconómica deliberados na reunião de câmara do dia dezoito de 

Janeiro de 2012. 

 

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 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – JORGE HUMBERTO MAGALHÃES 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), 

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 aos meses de novembro e dezembro de 2013, a Jorge 

Humberto Magalhães Carvalho, residente na Rua Fonte da Lagoa n.º19, 1ºDt., na 

Freguesia de Seixas, consumidor n.º 15227, 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 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 – ISENÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 
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CONSUMO DE ÁGUA – MARIA DO SAMEIRO LEITÃO MAGALHÃES CORREIA 

 

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”.  

Face à capitação do agregado, propõe-se a isenção parcial de 75% do pagamento 

do valor em divida de consumo de água referente ao mês de dezembro de 2013, a 

Maria do Sameiro Leitão Magalhães Correia, residente no Lugar da Juía n.º141, 

na Freguesia de Riba de Âncora, consumidor n.º 20090, 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 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 – ISENÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO DO RAMAL DE 

SANEAMENTO- CARLOS ALBERTO VERDE 

 

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.  
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Assim, face à exposição do requerente e à avaliação dos serviços da ação social, e 

considerando a deliberação da reunião de câmara do dia dezoito de janeiro, 

referente à definição de Parâmetros da Avaliação Socioeconómica e conforme 

consta no anexo 2 dos parâmetros da avaliação socioeconómica, propõe-se que a 

Câmara Municipal delibere que Carlos Alberto Verde, beneficie da isenção parcial 

de 50% do pagamento do valor do ramal de saneamento, e o restante em 6 

prestações mensais, referente à sua habitação sita no Lugar da Ponte n.º51, na 

freguesia de Riba de Âncora. 

 

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 – ISENÇÃO DA ACTUALIZAÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA A 

ANA MARIA PORTO DE AMORIM LAGES 

 

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”.  

Considerando os critérios aprovados em reunião de Câmara, no dia 18 de janeiro de 

2012, o munícipe reúne condições para a referida isenção. A isenção, conforme 

consta naquela deliberação de câmara, tem a duração de um ano, podendo o 

munícipe renovar o pedido de isenção através de requerimento dirigido ao 

Presidente da Câmara, dando lugar a uma nova reavaliação socioeconómica 

realizada pelo Setor da Saúde e Ação Social. 
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Assim, propõe-se que a Câmara delibere a isenção da atualização de tarifa de 

água, a Ana Maria Porto de Amorim Lages, residente na Av.ª Dr. Dantas Carneiro 

n.º205 R/C Esq., na Freguesia de Caminha, consumidor 12588. 

 

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 – ISENÇÃO DA ACTUALIZAÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA A 

JOSÉ ALBERTO SERRO MARTINS-INSTALAÇÃO 10491 

 

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”.  

Considerando os critérios aprovados em reunião de Câmara, no dia 18 de janeiro de 

2012, o munícipe reúne condições para a referida isenção. A isenção, conforme 

consta naquela deliberação de câmara, tem a duração de um ano, podendo o 

munícipe renovar o pedido de isenção através de requerimento dirigido ao 

Presidente da Câmara, dando lugar a uma nova reavaliação socioeconómica 

realizada pelo Setor da Saúde e Ação Social. 

Assim, propõe-se que a Câmara delibere a isenção da atualização de tarifa de 

água, a José Alberto Serro Martins, residente no Lugar de Bouças, na Freguesia 

de Argela, consumidor 10491. 

 

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 12 – ISENÇÃO DA ACTUALIZAÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA A 

JOSÉ ALBERTO SERRO MARTINS-INSTALAÇÃO 19843 

 

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”.  

Considerando os critérios aprovados em reunião de Câmara, no dia 18 de janeiro de 

2012, o munícipe reúne condições para a referida isenção. A isenção, conforme 

consta naquela deliberação de câmara, tem a duração de um ano, podendo o 

munícipe renovar o pedido de isenção através de requerimento dirigido ao 

Presidente da Câmara, dando lugar a uma nova reavaliação socioeconómica 

realizada pelo Setor da Saúde e Ação Social. 

Assim, propõe-se que a Câmara delibere a isenção da atualização de tarifa de 

água, a José Alberto Serro Martins, residente no Lugar de Bouças, na Freguesia 

de Argela, consumidor 19843. 

 

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 13 – PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES – ARMINDO ANTÓNIO CASTRO RIBEIRO  
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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, considerando a deliberação da reunião de 

câmara do dia dezoito de janeiro, referente à definição de Parâmetros da Avaliação 

Socioeconómica, e considerando o valor da divida de (381,94€), propõe-se que a 

Câmara Municipal delibere que Armindo António Castro Ribeiro beneficie do 

pagamento do valor em divida, relativo aos meses de abril, maio, julho, agosto e 

setembro de 2013, em 5 prestações mensais, conforme consta no anexo 3 dos 

parâmetros da avaliação socioeconómica referente ao consumo de água na 

habitação sita na Rua Mesquita da Silva n.º136, 2.ºDt.º Fr., na Freguesia de Vila 

Praia de Âncora, instalação n.º 19573. 

 

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 – PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES – DOMINGOS GOMES CACHADINHA 

 

Considerando o elevado valor da fatura de água; 

Considerando que esse valor se deveu a uma fuga de água; 

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 4 prestações mensais. A dívida é relativa aos 
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meses de dezembro e novembro de 2013 no valor de 494,91€ mais juros de mora, 

referente ao consumo de água na instalação n.º 4573, sita na Rua João de Brito 

n.º81, na freguesia de Vila Praia de Âncora. 

 

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 15 – PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES – PAULO MANUEL CARVALHO SILVA 

 

Considerando o elevado valor das faturas de água; 

Considerando que esse valor se deveu a uma fuga de água; 

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 7 prestações mensais. A dívida é relativa ao mês 

de novembro de 2013 no valor de 801,07€ mais juros de mora, referente ao 

consumo de água na instalação n.º 8640, sita na Rua da Cachada, lote 6, na 

freguesia de Seixas. 

 

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 – CORTE DE TRÂNSITO EM VÁRIAS ARTÉRIAS DE 

CAMINHA E VILA PRAIA DE ÂNCORA DEVIDO À REALIZAÇÃO DO CORTEJO 

CARNAVALESCO ESCOLAR 
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De acordo com a informação dos serviços, propõe-se o corte e condicionamento de 

trânsito temporário em várias artérias das freguesias de Caminha e Vila Praia de 

Âncora, no próximo dia 28 de Fevereiro, sexta-feira, entre as 9h30 e as 13h30, em 

Vila Praia de Âncora, e entre as 13h30 e as 17h00, em Caminha, nas seguintes 

artérias: 

Freguesia de Vila Praia de Âncora: 

- Rua Alexandre Herculano; 

- Rua Pontault-Combault; 

- Rua Miguel Bombarda; 

- Av. Centro Cívico; 

- Rua do Sol Posto; 

- Rua 5 de Outubro; 

- Praça da República; 

- Rua 31 de Janeiro (até à Central de camionagem). 

 

Freguesia de Caminha: 

- Rua do Corgo; 

- Rua da Corredoura; 

- Av.ª S. João de Deus; 

- Av. Manuel Xavier; 

- Rua de S.João; 

- Praça Conselheiro Silva Torres; 

- Rua Visconde Sousa Rego; 

- Tv. da Trincheira; 

- Largo da Feira. 

 

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. 
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PROPOSTA N.º 17 – CRIAÇÃO DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO PARA 

TÁXI JUNTO AO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES EM VILA 

PRAIA DE ÂNCORA 

 

Nos termos da informação dos serviços, propõe-se a criação de um lugar de 

estacionamento para Táxi junto ao Centro Coordenador de Transportes em Vila 

Praia de Âncora, conforme consta na planta anexa. 

Mais se propõe 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 18 – ISENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA TAXA DEVIDA PELA 

OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS DE VENDA NA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA 

REFERENTE A FEVEREIRO 2014 

 

Considerando que nos últimos meses, nomeadamente nos meses de janeiro e de 

fevereiro, se tem verificado condições meteorológicas muito adversas que tem 

impedido, desde há várias semanas seguidas, a montagem das tendas por parte da 

maioria dos feirantes da feira semanal de Caminha; 

Considerando que esta situação tem provocando prejuízos consideráveis, quer na 

sua atividade quer na atratividade da feira em causa, que constitui um importante 

fator de dinamização da economia local; 

E considerando ainda que os factos referidos assumem uma maior importância no 

contexto económico-financeiro em que o país se encontra; 
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Assim, propõe-se que a Câmara delibere aprovar a isenção extraordinária da taxa 

devida pela ocupação de espaços de venda na Feira Semanal de Caminha referente 

a fevereiro 2014. 

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

solicitando a sua aprovação em minuta.   

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que a proposta é compreensível já que 

o mau tempo que se tem feito sentir tem impedido a normal atividade. Perguntou 

também se os pagamentos estão a ser cumpridos já que essa era uma dificuldade 

que se verificava constantemente; disse também que tinha a proposta para que os 

pagamentos fossem feitos semanalmente e não mensalmente, que teria a intenção 

de alterar o regulamento, mas não teve oportunidade de o fazer. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João disse que os pagamentos estão a ser feitos 

mas há uma divida que deve ser cobrada, as pessoas foram notificadas 

pessoalmente mas também já lhe transmitiram a vontade de pagar semanalmente e 

não mensalmente as taxas. Têm sido estabelecidos contactos, reuniões de trabalho, 

no sentido de resolver estes e outros problemas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que avançar para a cobrança semanal 

facilitaria o processo já que, para os feirantes, é uma questão de gestão e torna-se 

um pagamento mais “leve” já que são montantes mais pequenos e pode ser feita a 

cobrança na própria feira. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João disse que o regulamento está a ser revisto 

também nesse sentido precisamente por terem sido colocados estes e outros 

problemas relacionados com os problemas de gestão diária que os feirantes têm. 

 

 

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 19 – 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 55 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, 19 de fevereiro de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 

(Anabela Pereira Monteiro) 

 


