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ATA NÚMERO 12/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA TRÊS DE 

ABRIL DO ANO DOIS MIL E CATORZE 

 

Aos três dias do mês de abril 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 SÃ O JOÃO, RUI 

PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA, FLAMIANO GONÇALVE S MARTINS, 

MÁRIO AUGUSTO PAIS PATRÍCIO, LILIANA SOFIA BOUÇA SI LVA. 

 

Iniciada a reunião, às 15 H 10 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 Flamiano Martins  leu: 

“Senhor Presidente, 

Para quem proclama aos quatro ventos a democracia, a liberdade, o respeito pelas 

ideias diferentes das suas fica-lhe muito mal, Senhor Presidente, o que tem 

acontecido sistematicamente: aqueles eventos e projetos que nós iniciamos e 

desenvolvemos mas que continuam com a maioria deste executivo e diz serem 

requalificados, tratando-os como se fossem totalmente novos. Aqueles que os 

senhores não querem continuar são apelidados de escandalosos. 
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Neste fim de semana foi o caso do projeto Semear para Colher, acrescentando a 

calúnia e a difamação de um autarca honesto que, felizmente, no concelho me 

conhecem como tal, mas que V. Ex.as teimam em caluniar, rebaixar e ofender. 

O projeto faz parte de um programa mais abrangente de apoio à agricultura e à 

pesca: Apoio técnico especializado, Semear para Colher, Bolsa de Terras, Linha de 

Crédito para Pescas e Agricultura, Isenção de Taxas aos produtores locais nas 

feiras, Feirões de Tradições, Projeto PROVE, Hortas Urbanas, Hortas Pedagógicas 

nos Jardins de Infância e Escolas do 1.º Ciclo e o apoio às Associações de 

Pescadores no programa PROMAR. 

Estes projetos foram desenvolvidos ao longo de todo o último mandato. É minha 

convicção que temos de revitalizar a agricultura. É escandaloso, isso sim, que não 

produzamos o que consumimos. Mas entendo que o Sr. Presidente não esteja 

sensibilizado para esta problemática. Tem uma mentalidade urbana e não consegue 

compreender os problemas das nossas aldeias rurais a ficarem sem população e 

que veem os campos abandonados e os jovens a nem saberem pegar numa 

enxada. Quando o Senhor andava por Coimbra, nos meandros das associações de 

estudantes e das juventudes partidárias, eu estava cá a lutar pelos agricultores que 

perderam o rendimento do leite quando a AGROS deixou de comprar o leite nos 

diferentes postos de recolha espalhados pelas freguesias do concelho. 

O Semear para Colher foi aprovado por unanimidade na Reunião de Câmara de 20 

de Fevereiro de 2013. Pretendia promover a ocupação de terrenos não cultivados, a 

promoção da agricultura familiar e tradicional e ajudar a complementar o orçamento 

das famílias. Era um projeto desenvolvido em parceria com as Juntas de Freguesia, 

que tinham a incumbência de comprovar que os agregados familiares candidatos 

tinham as condições exigidas nas normas aprovadas: terem condições para a 

criação das aves, possuírem terras para a horta ou cultivarem pelo menos 1000 

metros quadrados de milho ou outros cereais. 

Pena é que V. Ex.as, porque se acham mais inteligentes, esqueceram 

completamente este programa de apoio à agricultura. O Senhor declarou ao jornal 

que no concelho nada frutificou, que nenhum dos objetivos foi concretizado. Com 
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que estudo é que afirma tal barbaridade? Foi avaliado o impacto do programa? 

Senhor Presidente, avalie junto dos cerca de 1200 agregados abrangidos pelo 

projeto, dos vários estabelecimentos do concelho que forneceram as sementes e as 

aves se o programa é escandaloso. Tem recursos humanos bem capazes de avaliar 

o que fizemos pela agricultura e pela pesca.  

Já agora, retirem do site da Câmara esses projetos já que os desprezam e 

classificam como escandalosos.” 

 

Em seguida leu o seguinte em relação ao Teatro Valadares: 

“Na página 30 da ata que irá hoje ser discutida e votada, perguntei sobre a forma 

como no Teatro Valadares «tinha funcionado o baile no que dizia respeito à abertura 

e cobrança de entradas, entre outros». Reitero que não tenho nada contra a 

organização dos festejos do Carnaval, até porque foi com o executivo anterior que 

estes festejos se iniciaram com o formato atual, exceto o Baile do Assalto só agora 

possível porque se requalificou o Teatro Valadares e fomos nós a fazer essa obra. 

No dia 25 de Setembro de 2013 foi aprovado por unanimidade em Reunião de 

Câmara o «Tarifário do Teatro Valadares» no qual ficou estabelecido que qualquer 

espetáculo organizado por uma Associação a entrada cobrada seria para a 

Associação e teria o valor de três euros. Tanto quanto eu sei e pelo que o Senhor 

Presidente informou na última reunião: 

1- O Baile foi organizado pelo Movimento de Empresários, que não é uma 

Associação, 

2- A entrada não custou só três euros.  

Não vou colocar aqui qualquer questão que coloque em causa o evento, mas, como 

vereador deste executivo, espero que em futuras reuniões o Senhor Presidente 

traga aqui a solução legal para o assunto. 

O mesmo se passa com o próximo evento da Serração da Velha. Não queremos 

causar problemas, mas o assunto tem de ser legalizado.” 
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Em relação ao evento Serração da Velha, disse que lhe parecia que seria 

organizado pelos Bombeiros Voluntários de Caminha e que a entrada custaria cinco 

euros; declarou que tinha ficado estabelecido na Reunião de Câmara de 25 de 

setembro de 2013 que a entrada custaria três euros e que teria de ser organizado 

por uma associação, estando o último aspeto em consonância no caso da Serração 

da Velha, pois os Bombeiros Voluntários de Caminha são uma associação, mas não 

no caso do evento referido anteriormente, pois o Movimento de Empresários do 

Concelho de Caminha não é uma associação. 

 

Posteriormente apresentou as seguintes questões: 

- Disse que tinha verificado com satisfação que tinha sido recolocado o ancoradouro 

na foz do Minho, assim como equipamentos de apoio aos pescadores no paredão da 

marginal; disse que não dava os parabéns ao Senhor Presidente, pois tinha 

garantido que a obra ficaria concluída até 31 de dezembro e não três meses mais 

tarde. Disse que gostaria que fossem fornecidas mais informações sobre a obra, 

nomeadamente se a dona da obra era a Câmara Municipal ou a APA; 

- Qual o ponto da situação em relação ao PIP para a instalação do Continente; 

- Qual o ponto da situação da obra da relocalização do leito do rio Âncora; 

- Qual é o plano de pagamento do município de La Guardia; 

- Disse que gostaria que o Senhor Presidente fornecesse informações sobre a 

reunião com o município de La Guardia, na qual teria sido discutido o assoreamento, 

e que soluções tinham sido encontradas para o facto de o ferry quase não navegar; 

- Qual o ponto da situação em relação ao referido no artigo 133.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro: «as câmaras municipais e as juntas de freguesia, «no prazo de 

180 dias após a respetiva instalação, celebram um acordo de execução que prevê 

expressamente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e 

suficientes ao exercício de todas ou algumas das competências previstas no artigo 

anterior»; 

- Perguntou se o Presidente da Comissão Fabriqueira de Arga de S. João tinha sido 

contactado por causa da obra de S. João de Arga; 
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- Em relação à piscina e ao arrendamento dos espaços, disse que a ala poente da 

piscina tinha sido entregue por metade do valor indicado no caderno de encargos e 

que, na reunião de 19 de março, tinham dito que existiam contrapartidas oferecidas 

pelo Hospital Particular que justificavam o arrendamento por aquele valor e que 

gostaria de saber quais eram concretamente, porque ou eram substancialmente 

vantajosas ou estavam perante uma situação “altamente penalizante” para o 

município. Disse que, no caderno de encargos, existia de facto uma alínea que daria 

a possibilidade de o hospital particular propor “até um euro por mês”, se entendesse 

que era vantajoso para o município. Enfatizou a necessidade de, uma vez que 

representavam o município, saber as contrapartidas concretamente e que 

considerava que devia haver um documento escrito, porque, segundo o caderno de 

encargos, quem concorresse ao espaço em discussão teria de apresentar pelo 

menos um valor de oitocentos euros por mês, e não quatrocentos euros. 

Acrescentou que considerava que deveria ser avaliado se as contrapartidas 

compensavam os quatrocentos euros que “perdiam” em relação ao que estava 

estabelecido no caderno de encargos. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  leu o seguinte voto de louvor: 

“Os vereadores do Partido Social Democrata desta Câmara prestam aqui a sua 

homenagem e louvor à Santa Casa da Misericórdia de Caminha pelo prémio 

«Instituição Social das Olimpíadas da Criatividade».  

Unimos a este voto os nossos parabéns à equipa que representou a instituição (dr.as 

Celisa Alves, Lilia Amorim, Paula Carrasqueira e Margarida Capela), porque, para 

além de terem conseguido chegar à final das «Olimpíadas da Criatividade», 

concurso nacional que tem como objetivo fundamental incentivar o pensamento 

criativo, crítico e analítico, terminaram no honroso terceiro 3.º lugar.” 

Posteriormente perguntou, relativamente ao ATL, que tipo de parceria existia entre o 

CLDS+ e o Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Encarnação. 

Por fim disse que tinha confirmado que estavam a construir um kit para 

autocaravanas atrás do centro de transportes de Vila Praia de Âncora e que tanto a 
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Senhora Vereadora como os comerciantes daquela zona não viam com bons olhos a 

construção do kit naquele local, junto a uma zona habitacional e comercial. Disse 

que deveriam ter pensado noutro local ou pelo menos ter trazido a questão para 

discussão para tentarem encontrar uma solução alternativa, por exemplo, junto à 

ETAR ou à estação elevatória. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  disse que, no ATL da Páscoa, a parceria 

prendia-se com o próprio objetivo do programa da portaria CLDS+, nomeadamente a 

promoção do apoio à família e o combate à pobreza infantil; explicou que, à data de 

candidatura, tinham tido como desiderato criar umas oficinas de promoção de ATL, 

no entanto, isoladamente, teria sido muito difícil conseguirem operacionalizar um 

ATL, sendo que as características da própria portaria, mesmo para a questão dos 

pais e encarregados de educação, poderia levantar algumas questões. Acrescentou 

o CLDS+ era apenas de uma portaria em execução e que não tinha autonomia, 

apesar de ter optado por um logótipo diferente.  

Em seguida deu conhecimento de que se encontrava em curso em vários 

estabelecimentos escolares a divulgação e o lançamento da campanha que tinha 

referido na última Reunião de Câmara ordinária anterior relativamente à igualdade. 

Entregou uma série de documentos aos Senhores Vereadores de modo a responder 

algumas das questões e preocupações que tinham sido levantadas na última 

reunião; disse que a Lei 75/2003, de 12 de setembro, no artigo 33.º, alínea q) 

determina que é competência da Câmara Municipal “assegurar a integração da 

perspetiva de género em todos os domínios da ação do município, designadamente 

através da adoção dos planos municipais para a igualdade”; referiu que, segundo 

um diploma europeu que apresenta as conclusões do Conselho, de 7 de março de 

2011, sobre o Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres, uma 

orientação estratégica de 2011 a 2020, é uma competência do Conselho “eliminar os 

estereótipos sexistas e promover a igualdade entre homens e mulheres a todos os 

níveis da educação e da formação, bem como na vida profissional”; para além 

destes, as técnicas do Gabinete da Ação Social também disponibilizaram o Plano 
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para a Igualdade de Género, o Plano de Combate à Violência Doméstica e alguns 

relatórios sobre as questões que o Senhor Presidente de Câmara tinha sublinhado 

em matéria da discriminação salarial ao nível nacional e europeu. 

Posteriormente deu conhecimento de que a Câmara Municipal, juntamente com os 

presidentes de juntas de freguesia, associações e instituições particulares de 

solidariedade social, forças policiais, assim como com a portaria em curso do 

CLDS+, tinha dado início à operacionalização do eixo IV previsto no plano de 

desenvolvimento social, sobre o envelhecimento, que trabalhava fundamentalmente 

duas questões: o combate ao isolamento da população idosa e o início do plano 

municipal para o envelhecimento ativo. Nesse sentido, tinha sido estabelecida uma 

parceria com a Escola Superior de Educação, onde estava a decorrer um estágio 

profissional em educação social e gerontológica. Disse que estavam a aguardar um 

segundo elemento para reforçar a equipa e que o grande objetivo seria conhecer a 

realidade dos idosos isolados no concelho: as características desta população, em 

que tipo de isolamento se encontram, se existe um isolamento geográfico, de 

acessibilidades ou de perda de relações familiares e suporte de vizinhança e 

conhecer as características multidimensionais destes idosos. Esclareceu que os 

grandes objetivos eram não só conhecer esta realidade para verificar se as 

respostas sociais em curso eram adequadas à população, mas também construir 

dados para conseguirem fazer candidaturas mais consubstanciadas quando 

iniciarem financiamentos europeus ou nacionais para as instituições sociais do 

concelho. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  relembrou que uma das questões que tinha 

colocado na reunião anterior não tinha sido respondida, nomeadamente a questão 

sobre o plano de poupança de energia; perguntou que plano estava a ser seguido, 

se o plano que existia foi reformulado ou requalificado. Referiu que tinha reparado 

que, quase todos os dias, por volta do meio-dia, zonas inteiras encontravam-se com 

a iluminação acesa e que considerava que a EDP deveria ser mais célere na 

manutenção dos candeeiros, pois dois funcionários não eram suficientes, e que isto 
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se notaria na conta no final do mês. Esclareceu que a questão que tinha 

apresentado na última reunião tinha estado relacionada com a iluminação noturna: 

disse que na marginal, por exemplo havia uma hora em que metade da iluminação 

era apagada, pois os candeeiros possuíam duas hastes, assim como na ecovia 

entre Moledo e Vila Praia de Âncora e em Vila Praia de Âncora; acrescentou que em 

Vila Praia de Âncora era mais complicado, devido à rede do sistema de iluminação, 

que era mais difícil do que em Caminha, mas que lhe parecia que não estava a 

haver poupança neste aspeto e que gostaria de saber se era temporário. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que a questão da poupança 

energética estava incluída num plano mais global que contemplava as questões de 

abastecimento de água, saneamento e resíduos, que também contribuíam 

significativamente para as despesas do município; disse que algumas das iniciativas 

energéticas vinham do passado, mas que tinham revertido em período de 

campanha. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  interpelou o Senhor Vereador e disse que, 

principalmente em relação a Moledo e Vila Praia de Âncora, tinha sido devido ao 

facto de haver mais pessoas na rua nas noites de verão e que, em Vila Praia de 

Âncora, era complicado limitar a iluminação pública devido ao estado da rede e, por 

estes motivos, nessa altura, tinha sido dada ordem para repor a iluminação total no 

verão. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que a situação tinha de ser repensada 

e que passava por, entre outros aspetos, rever algumas das ligações, no sentido de 

se poder ter setores seletivos onde se pudesse intervir, como por exemplo 

temporizadores de luz; acrescentou que a questão seria apresentada ao município 

em devido tempo. Explicou que queriam que a poupança energética fosse mais do 

que desligar candeeiros, sendo que em alguns casos provavelmente teriam de 

substituir fontes de luz, o que requeria um trabalho mais apurado, no sentido do que 
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tinha sido realizado com a Ordem dos Engenheiros para a reformulação dos grandes 

centros consumidores de energia, como o centro histórico de Caminha. Disse que a 

ideia era ser integrada numa atuação mais alargada, pois os temporais não tinham 

provocado estragos só na Duna dos Caldeirões ou no pontão de embarque, também 

tinham causado problemas muito graves na iluminação pública, sendo que muitas 

zonas tinham ficado sem luz. Referiu que o que o Senhor Vereador Flamiano 

Martins tinha visto inseria-se nas medidas que estavam a tomar. 

Em relação ao kit das autocaravanas declarou que tudo tinha sido articulado e 

discutido com a junta de freguesia, que existiam razões a favor e contra; disse que 

junto à estação elevatória estariam em pleno Parque Ramos Pereira e que, com os 

problemas que a estação elevatória tinha, o kit seria um “atentado”; na Sandia ficaria 

fora do centro da vila. Disse que um dos critérios determinantes na localização de 

algo deste género tinha sido que este permitisse que as pessoas estivessem o mais 

próximo possível do centro da vila; um segundo aspeto tinha sido verificar onde é 

que nos outros concelhos tinham resolvido o problema. Mencionou que em outros 

concelhos do Alto Minho tinham-no resolvido nas centrais de camionagem, uma vez 

que este kit destinava-se não só às autocaravanas, mas também aos autocarros de 

longo curso e que, por este motivo, localizá-lo noutro local iria criar uma exclusão 

que não era desejável. Esclareceu que antes de tomarem esta decisão tinham 

analisado o impacto do kit e tinham concluído que este não tinha impacto 

praticamente nenhum, sendo que vários utentes de outros locais tinham comentado 

que consideravam que estava bem feito. 

Relativamente à questão da reposição da foz do rio, referiu que a obra era da 

responsabilidade da APA e que a função do município era quase de “delegado 

sindical”, no sentido de pressionar a APA de modo a realizar tudo atempadamente. 

Acrescentou que, dada a dimensão e o custo da obra, os procedimentos burocrático-

administrativos eram mais demorados. Disse que, para além desta vertente 

administrativa, existia também a vertente ambiental. Explicou que até às marés vivas 

de abril todo o processo podia ser reversível, que tinham tido marés vivas com 

ondas de quatro a cinco metros que, caso tivessem reposto o curso normal, 
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provavelmente teriam um novo assoreamento. Disse que a situação era 

relativamente acomodável até aos 20 ºC, mas que seria muito delicada se tivessem 

temperaturas superiores a 20 ºC permanentemente; acrescentou que, se as 

condições de tempo estabilizassem, os meses de abril e maio seriam os ideais para 

o repor com segurança e não resultar num processo regressivo. Acrescentou ainda 

que tanto o Senhor Presidente como o próprio Senhor Vereador estavam 

sistematicamente a pressionar a APA no sentido de, pelo menos, ter o procedimento 

pronto para iniciar o trabalho logo que as condições o permitam. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício  disse que pensava que seria a POLIS a realizar 

a obra. 

 

O Senhor Vereador Guilhermo Lagido  disse que a responsabilidade da obra era 

da APA, mas o financiamento era da POLIS. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva , relativamente ao kit das autocaravanas, disse 

que noutros locais tinha realmente sido colocado junto aos centros coordenadores 

de transportes, por exemplo no caso de Vila Nova de Cerveira, mas que, neste caso, 

não existiam zonas habitacionais nem comércios na proximidade; disse que existia 

um espaço largo, onde podiam esperar, enquanto uma autocaravana demorava 45 

minutos a descarregar outra ficava à espera; disse que não era o caso em Vila Praia 

de Âncora, pois era uma zona muito fechada e o espaço de estacionamento fazia 

falta ao comércio; acrescentou que se levava pessoas para o centro da vila seria 

apenas durante os 45 minutos em que estavam à espera de descarregar as 

autocaravanas. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  perguntou se a Senhora Vereadora 

considerava o Parque Ramos Pereira uma melhor alternativa. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não, que no Parque Ramos Pereira 

seria “impensável”, mas que no local onde se encontrava também não; disse que 

poderia ficar perto da ETAR, que poderia eventualmente pensar-se numa solução 

que não “chocaria” tanto.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que o que se tinha visto com o Senhor 

Castro e o Senhor Costa era que o kit fosse construído ao lado da estação 

elevatória, sendo que considerava que não teria tanto impacto. Acrescentou que, 

caso existissem consequências, seriam da responsabilidade do executivo.  

 

O Senhor Vereador Mário Patrício  sugeriu que se pressionasse os parques de 

campismo para fornecerem esse tipo de serviço, sendo que não só esse tipo de 

local era o mais adequado, mas assim passariam a existir três locais a fornecer esse 

serviço. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  disse que em relação às piscinas e ao respetivo 

concurso a proposta tinha sido votada por unanimidade na última Reunião de 

Câmara, na qual tinha sido colocada a mesma questão e que esta tinha sido 

explicada, sendo que iria reencaminhar a proposta por e-mail ao Senhor Vereador. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que não conseguia compreender o 

Senhor Vereador Rui Teixeira; disse que representavam o município e que a 

Câmara Municipal era prejudicada por quatrocentos euros por mês, pois, segundo o 

caderno de encargos, não deveriam ser aceites propostas abaixo de oitocentos 

euros, sendo que continha uma alínea que dava a possibilidade de oferecerem “até 

um euro” se a comissão entendesse que a proposta era válida; disse que tinham 

concordado e votado a favor, mas que era necessário terem um documento escrito, 

um protocolo ou o acordo que tinha sido realizado, pois uma das alíneas 

especificava que se tratava de um acordo; questionou se se tratava de um acordo 

verbal. 
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O Senhor Vereador Rui Teixeira  disse que tinha explicado a questão na última 

reunião, mas que, uma vez que o Senhor Vereador não tinha percebido, iria enviar a 

proposta por e-mail. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  enfatizou que o acordo devia ser 

apresentado ao órgão, porque o município era prejudicado em quatrocentos euros 

por mês, sendo que se tratava de muito dinheiro por ano, principalmente tendo em 

conta que as piscinas davam prejuízo e se tinha colocado a hipótese de serem 

fechadas. 

 

O Senhor Presidente  disse que iria fornecer alguns esclarecimentos e dar conta de 

uma situação que o preocupava bastante. Em relação às piscinas, relembrou que 

esta matéria tinha sido votada e que tinha havido espaço para debate. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  interpelou o Senhor Presidente e disse que 

não queria obstaculizar o trabalho do executivo e votar constantemente contra as 

propostas; afirmou que não tinha votado contra porque tinham pedido que o acordo 

escrito fosse mostrado e que, por essa razão, tinham voltado a colocar a questão. 

 

O Senhor Presidente  aconselhou o Senhor Vereador a não votar a favor de uma 

proposta se não se sentia esclarecido nas matérias ou então a votar contra, 

acrescentando que o executivo estava preparado para dar todos os esclarecimentos 

que considerasse necessários. Disse que confiava no Vereador Rui Teixeira, de 

quem conhecia não só o perfil de trabalho, mas também a capacidade de 

negociação, sendo que no Hospital Privado de Viana do Castelo trabalhavam 

pessoas que percebiam as dificuldades da autarquia e que estavam preparadas 

para chegar a um bom entendimento com a Câmara Municipal. 

Relativamente à questão da Duna dos Caldeirões, a indicação que tinha, porque 

fazia parte do Conselho de Administração da POLIS, era que tinha havido uma 
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aceleração de procedimentos, o que tinha levado a que quase todas as questões 

tivessem sido decididas por despachos que eram retificados na reunião seguinte; 

disse que, quando havia prazos de entregas de candidaturas, de análise de 

candidaturas, de reclamações eram resolvidas no limite, por exemplo, se eram dez 

dias, ao décimo primeiro dia estava tomada a decisão, se eram vinte, ao vigésimo 

primeiro avançava-se. Referiu que tinha notado uma preocupação e um 

empenhamento da parte do Governo, que tinha permanentemente acautelado a 

necessidade de avançar, mas que existia também uma preocupação, não só legal, 

como tinha referido anteriormente, por parte de quem decide, em cumprir as regras 

e a lei e evitar que houvesse uma decisão de favorecimento nestes procedimentos, 

mas também em salvaguardar o investimento, uma vez que este seria aplicado 

unicamente a este projeto. Referiu que a obra iniciada para retirar o passadiço de 

madeira era muito curta e estava orçamentada em cerca de mil e quinhentos euros, 

sendo que tinha havido um ajuste por parte da POLIS e a questão tinha sido 

resolvida. 

Em relação ao ancoradouro, ao cais de atracação do cais do Minho, disse que era 

uma obra da Câmara Municipal realizada com financiamento do Fundo de Recursos 

Hídricos, não pela APA, e que tinha sido paga na totalidade, comentando que não 

tinha conseguido dar resposta ao desafio do Senhor Vereador, que queria que a 

questão tivesse sido resolvida até ao final do ano passado.    

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que apenas tinha duvidado que a APA 

resolvesse a questão. 

 

O Senhor Presidente  disse que tinha procurado recursos, quer com a APA, quer 

através da Secretaria de Estado do Ambiente, para que esta obra, há muito 

reclamada, fosse realizada. 

Quanto à questão do município de La Guardia e do plano de pagamento, a reunião 

que tinha estado marcada para a semana passada, dia 28 de março, tinha sido 

adiada para o dia 11 de abril.  
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Declarou que a questão das juntas de freguesia também estava acautelada, já 

tinham realizado as reuniões com as freguesias, que estas tinham uma ideia daquilo 

com que podiam contar, que se encontravam no plano mais administrativo-jurídico e 

que esperavam poder dar resposta o mais rapidamente possível. 

Disse que queria estender o voto de louvor apresentado pela Senhora Vereadora 

Liliana Silva, um voto de louvor que tinha a subscrição dos vereadores. 

Em relação ao PIP da Sonae, declarou que, desde a última reunião, tinha havido um 

pedido de informação da APA, que tinha sido remetido para a Sonae, que teria dado 

resposta, sendo que o parecer da APA devia ser recebido brevemente. Disse que 

tinham seguido os procedimentos todos, de modo a não haver qualquer tipo de 

“entrave gratuito”, mas que também não havia urgência em tentar que a questão se 

desse de modo mais célere; se a APA desse um parecer favorável à implantação 

que estava proposta no PIP seria uma questão de dias poder chegar ao término 

deste processo, pois a proposta seria logo analisada. 

Em relação ao programa Semear para Colher, disse que se tratava de uma 

discussão que não podia ser colocada à margem do que realmente era a partir de 

uma notícia que tinha saído na imprensa; esclareceu que a discussão não tinha a 

ver com os todos os programas de agricultura, nem com a preocupação com a 

agricultara ou com o regresso à terra por parte dos jovens, mas que era uma 

discussão sobre um programa específico que previa a atribuição de vales para 

sementes, aves de capoeira e suínos, assim como a avaliação que faziam dos 

vários programas que existiam. Explicou que se tratava de uma análise com várias 

vertentes, nomeadamente uma análise política, de acordo com o que se queria para 

o concelho; uma análise técnica, do modo como uma proposta ou ideia era 

implementada no terreno, se cumpria as condições, se tinha um acompanhamento 

técnico forte; e também uma análise económico-financeira, ou seja, quanto tinha 

custado, a relação custo-benefício. Acrescentou que a análise destas vertentes era 

importante, pois estavam a falar de dinheiros públicos, de estratégias, de colocarem 

em primeiro o que consideravam essencial. 
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Referiu que na altura em que tinha estudado em Coimbra tinha tido outras 

preocupações, como concluir o curso, honrar o investimento que os pais tinham 

feito, para poder ter uma profissão e que por isso se tinha licenciado em Direito e 

exercido advocacia até recentemente; disse que já nessa altura tinha noção da 

importância de uma economia forte, com um papel preponderante do setor primário, 

e que, por esse motivo, quando tinha escolhido a equipa que o acompanhou nas 

eleições, tinha apostado numa pessoa que tivesse um lugar de destaque no 

executivo, que estivesse preparada para dar boas resposta àqueles que eram os 

anseios do concelho e que pudesse potenciar alguma experiência acumulada nesta 

área, sendo que considerava que podiam concordar que, na pessoa do Senhor Vice-

presidente, tinham alguém preparado, com experiência e capacidade para resolver 

problemas que há muito tempo precisavam de resolução; acrescentou que não se 

achavam mais inteligentes do que ninguém, que apenas tentavam munir-se dos 

recursos humanos e técnicos necessários para resolver os problemas. 

Disse que o programa Semear para Colher tinha sido um dos programas avaliados e 

que havia uma posição de princípio relativamente a este programa que tinha a ver 

com a análise da importância de implementar um programa destes, que mobilizava 

recursos municipais, nomeadamente se o deviam fazer independentemente da 

situação financeira dos agregados, ou seja, se deviam criar um programa como por 

exemplo o do incentivo à natalidade, que abrangia todos os homens, 

independentemente da sua situação financeira, ou se, devido a um contexto de 

dificuldade e menos recursos, deviam abranger agregados com características de 

maior debilidade. Acrescentou que também tinha a ver com uma estratégia de 

definição de recursos e de procura de respostas e que para ponderarem sobre esta 

situação era necessário perguntar aos técnicos que faziam estas avaliações o que 

entendiam, que números e candidaturas existiam. Esclareceu que o que tinha 

transmitido à jornalista que o tinha interrogado tinha sido que entendiam que, 

naquele contexto, o programa tinha fracassado na procura dos seus objetivos, que, 

através de uma análise preliminar sobre os seus resultados e concretização, 

levantava muitas dúvidas, pois apresentava incongruências, sendo difícil justificar o 
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investimento feito; disse que, para além disto, tinham de ter em conta uma série de 

relatos e testemunhos, quer da população quer dos fornecedores, que obrigavam a 

saber mais sobre esta matéria. Disse que tinha havido um esforço financeiro da 

parte do município para implementar este programa na ordem dos oitenta mil euros, 

78.595 euros, e que, após uma análise preliminar, de acordo com os objetivos 

traçados pelo programa que constavam no regulamento e em declarações do 

Senhor Vereador Flamiano Martins, tinham concluído que não tinha havido um 

regresso à terra nem um incremento de produção agrícola e que os jovens não se 

tinham começado a dedicar à agricultura. Disse que havia uma premissa que o 

Senhor Vereador tinha tornado pública, em jornais e separatas pagas pelo Município 

de Caminha em jornais, que os fornecedores tinham sido todos do concelho, de 

modo a dinamizar e mobilizar a economia, no entanto tinham verificado que um 

fornecedor era de Vila Verde e outro de Valença. Adicionalmente, disse que os 

números recolhidos, que apontavam para 1162 vales de sementes, 1203 aves de 

capoeira e 699 suínos, também levantavam várias dúvidas, porque, como estas 

matérias tinham diretamente a ver com agregados, e não com pessoas, 1203 aves 

correspondiam a 20% dos agregados do concelho e esta percentagem não 

correspondia à percentagem de agregados com capacidade para ter criação de 

aves, sendo que o mesmo acontecia com 11% dos agregados no caso dos suínos. 

Para além disso, tinham verificado algumas discrepâncias entre o número de 

pedidos de suínos existentes e o número de faturações; tinham verificado que vários 

agregados tinham recebido mais do que um suíno, mais do que uma ave, apesar de, 

segundo as regras, só poderem beneficiar de cada uma das partes do programa; 

tinham verificado que alguns agregados não tinham as condições exigidas e que 

existiam pedidos das terceira e quarta fases, do verão, que correspondiam a cópias 

de pedidos realizados em fevereiro e março. Declarou que todos os fornecedores 

estavam pagos relativamente aos suínos, ou seja, os oitenta mil euros estavam 

pagos, no entanto existiam fornecedores a reclamar o pagamento de mais valores, 

algo que não compreendiam e que, por isso, o estudo também seria necessário para 

defender o município do que se passava. 
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Disse que havia relatos, que esperava que não correspondessem à verdade, de que 

em vários momentos o Senhor Vereador, acompanhado de pessoas estranhas à 

Câmara Municipal, tinha distribuído vales porta-a-porta de alguns destes produtos, 

sem existência de pedido prévio e muitas vezes as pessoas que o acompanhavam 

eram candidatos a juntas de freguesia pelo PSD. Enfatizou que não queria acreditar 

nisto, mas que era necessário que ficasse esclarecido, para não houvesse 

problemas no futuro. 

Disse que tinha ficado mais preocupado quando tinha lido o jornal, porque o Senhor 

Vereador, nas declarações à imprensa, tinha confirmado que tinha havido um 

descontrolo por parte dos serviços, tinha atribuído culpas às juntas de freguesia e 

tinha confirmado que tinham sido distribuídos suínos nos bairros sociais, sem 

cumprimento das regras. Declarou que era seu dever, enquanto Presidente de 

Câmara, saber o que se tinha passado para defender o município e as pessoas 

envolvidas e para perceberem se este programa tinha ou não um valor 

acrescentado. Disse que considerava que esta não era a melhor forma de 

investirem, mas que discutiriam a continuidade do programa se a análise 

comprovasse que tinha de facto um valor acrescentado. 

Disse que o Senhor Vereador não podia pulular entre uma proposta para continuar 

uma boa iniciativa do executivo anterior e dizer que não estavam fazer nada de 

especial, porque só faziam aquilo que anteriormente se fazia, e depois, perante uma 

análise crítica de um projeto, dizer que estavam a perseguir o que tinham feito. 

Referiu que o mundo não funcionava entre o executivo PSD e os outros, que 

existiam propostas municipais que pertenciam às pessoas do concelho de Caminha; 

acrescentou que se passava o mesmo quando o Senhor Vereador criticava uma 

ação do Senhor Presidente ou do executivo, não estava a denegrir os mesmos, mas 

sim a criticar. 

Concluiu, dizendo que iriam elaborar um relatório exaustivo que permitisse colmatar 

as discrepâncias encontradas, aceder à verdade, proteger o município perante os 

fornecedores que exigiam mais dinheiro do que aquele que tinham faturado e 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

18

requisitado, pois era importante que as pessoas soubessem onde se aplicavam os 

dinheiros públicos. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que gostaria de rebater algumas das 

questões: em primeiro lugar disse que não tinha conhecimento dos fornecedores 

que tinham reclamado pagamentos; tinha conhecimento de um fornecedor de suínos 

que ainda não tinha recebido, mas que tinha o problema resolvido em termos de 

documentação; em relação aos outros fornecedores, disse que os serviços tinham 

controlado todos os pedidos e que, na segunda-feira, tinha consultado os processos 

na Câmara Municipal, tendo-lhe sido apresentada uma dezena de capas onde se 

encontravam todos os pedidos, fichas de inscrição e respetivos vales, sendo que as 

requisições tinham sido realizadas mediante esses vales. Referiu que muitas 

pessoas se tinham inscrito no programa, para o qual inicialmente se tinha reservado 

setenta e cinco mil euros e que depois tinha passado para setenta e oito mil euros; 

declarou que não era muito dinheiro, pois, dividido pelos mil e duzentos agregados 

contemplados, correspondia a sessenta e cinco euros para cada. Disse que os 

agregados se tinham inscrito nas juntas de freguesias e na Câmara Municipal e que 

as juntas de freguesias tinham confirmado se os respetivos agregados tinham as 

condições necessárias; esclareceu que os fornecedores eram todos do concelho, 

exceto os dos suínos, porque não existiam fornecedores de suínos no concelho. 

Declarou que o Senhor Presidente não podia afirmar que o programa tinha 

fracassado nem que não tinha havido regresso à terra com base no que lhe tinham 

dito, pois não tinham dados concretos. Disse que deveria haver um estudo que 

analisasse estas questões e que este deveria ser realizado a partir de 30 de 

setembro, pois os vales eram válidos até essa data, acrescentando que a Câmara 

Municipal tinha técnicos capazes de fazerem esse estudo. Afirmou que algumas 

pessoas tinham voltado à terra, tinham cultivado mais terras, tinham criado 

capoeiras e feito hortas e que considerava isto importante para o Município de 

Caminha, especialmente porque não considerava que as ações de sensibilização 

referidas pelo Senhor Vereador Guilherme Lagido fossem suficientes, pois a questão 
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tinha de ser tratada no terreno. Enfatizou a necessidade de se voltar à terra, pois se 

não se desenvolvesse o setor primário, não se iria conseguir criar riqueza no 

concelho.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  concordou que voltar à terra era importante 

e que a terra podia ter um rendimento complementar, mas que com sessenta e cinco 

euros por agregado familiar não se mudava nada. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  interpelou o Senhor Vereador Guilherme 

Lagido para dizer que concordava. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que com sessenta e cinco euros por 

agregado o Senhor Vereador Flamiano Martins não “mandava ninguém para a 

agricultura”, nem para fazer uma horta urbana, e disse que iria arranjar quem fizesse 

a avaliação referida. Mencionou que, quando o Senhor Vereador Flamiano Martins 

tinha dito que tinha estado junto dos agricultores enquanto o Senhor Presidente 

andava em Coimbra a estudar, enquanto o Senhor Vereador Flamiano Martins 

andava a estudar, o Senhor Vereador Guilherme Lagido encontrava-se a colaborar 

na criação da oportunidades para os produtores de leite das Argas venderem o seu 

produto. disse que a questão dos incentivos à agricultura, e à economia no geral, era 

uma questão mais complexa do que parecia à primeira vista; disse que o anterior 

executivo tinha optado por um sistema de incentivo chamado incentivos em espécie, 

sendo que este modelo tinha alguma razão de ser em sociedades economicamente 

nuas, sociedades tão pobres em que não existia um único fator de arranque. 

Esclareceu que a sociedade do concelho de Caminha não era deste tipo, mesmo a 

das periferias, das freguesias mais rurais, tinha os seus próprios mecanismos e 

resiliência. Acrescentou que, no entanto, precisava de ser apoiada, de saber a quem 

se dirigia, onde e como tinham acesso ao sistema de incentivos. Disse que, quando 

tinha referido a questão dos seminários e encontros mensais, não tinha excluído o 

trabalho de terreno, mas que não podiam ir para o terreno dar vales de suínos ou 
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galinhas, porque se as pessoas quisessem galinhas facilmente as arranjariam, que 

não era por sessenta e cinco euros que iam começar a criá-las. Disse que o que 

queriam saber era o que podiam fazer para ter rendimento numa exploração agrícola 

ou património fundiário específicos. Anunciou que iam fazer isso a partir do 

momento em que soubessem qual era o sistema de incentivo do próximo quadro 

comunitário de apoio que estava a ser elaborado. Disse que havia outra questão, 

que o Senhor Vereador Flamiano Martins tinha referido na comunicação social, 

acrescentando que tinha ficado espantado por este o ter feito, nomeadamente que 

um grande problema que existia nestes sistemas de incentivo era precisamente o 

controlo. Disse que, por esse motivo, tinham definido um conjunto de regras e que 

este tipo de programa passava por várias fases: a primeira fase era da novidade, em 

que as pessoas desconfiavam; numa segunda fase toda as pessoas demonstravam 

interesse; e uma terceira fase, onde as pessoas tentavam ver como podiam “furar o 

esquema”. Disse que se não houvesse uma condução forte do processo, as regras 

de elegibilidade não eram minimamente cumpridas. Referiu que, quando tinha 

tomado contacto com esta questão, tinha verificado que tinha havido situações em 

que não tinha havido controlo sobre as áreas mínimas que estavam estabelecidas, 

não tinha havido a preocupação de acompanhamento, tinham sido atribuídas ajudas 

à pressa. Por fim disse que iriam fazer essa avaliação, mas que quase de certeza 

que não era com sessenta e cinco euros que iam mudar o que quer que fosse. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  garantiu que tinha havido pessoas que 

tinham aproveitado os sessenta e cinco euros para iniciar alguma atividade; disse 

que este valor podia não ser suficiente, pois só tinham dez euros para as sementes, 

mas muitas vezes tinham levado mais do que aquilo que era oferecido no vale. 

Disse que quando tinham mencionado os setenta e oito mil euros parecia muito 

dinheiro, mas que correspondia a sessenta e cinco euros por agregado familiar. Por 

fim disse que deviam realizar a avaliação e depois discutiriam a questão. 

 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

21

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que também iria esperar pelo estudo; 

acrescentou que tinha conhecimento de algumas pessoas que tinham começado a 

criar galinheiros após esta iniciativa e que havia um pormenor muito importante que 

era necessário referir, nomeadamente que muitas pessoas tinham tido que comer 

graças aos animais que tinham adquirido. Disse que, em relação à “patarata 

jornalística” paga pelo município, não considerava que esta notícia tivesse saído de 

forma inocente e que a jornalista tivesse sido “iluminada” para falar sobre este tema, 

concluindo dizendo que considerava que era preciso “muita maldade política para se 

andar a contar galinhas” e ver se houve algum erro. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  assumiu que tinha havido alguns erros, 

porque a questão tinha de ter sido controlada nas juntas de freguesia; acrescentou 

que algumas juntas de freguesia tinham “gozado” com o programa ao início e que 

podia nomeá-las se fosse necessário. 

 

O Senhor Presidente  disse que não considerava que teria de dar esta justificação à 

Senhora Vereadora, que imaginava que houvesse um tempo em que os jornalistas 

fossem preparados sobre as diversas questões, mas que tinha sido questionado por 

uma jornalista e tinha dado a informação que tinha entendido, não toda, porque 

alguma baseava-se em premissas sobre as quais não tinha factos. Disse que se 

tinha limitado a dizer que a Câmara Municipal estava à procura de fazer um estudo 

ou avaliação sobre a possibilidade de este financiamento não ter sido bem 

aproveitado e concretizado por parte do município; disse que era necessário que se 

esclarecesse a questão dos incentivos à agricultura e saber se estes não tinham 

sido “uma espécie de programa escondido de incentivo ao voto”; em seguida disse 

que ia aproveitar que o responsável estava presente para perguntar ser era verdade 

ou não que o Senhor Vereador tinha andado a distribuir vales com candidatos às 

juntas de freguesia que não eram funcionários da Câmara Municipal. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que não sabia se tinham sido 

candidatos, a preocupação era distribuir os vales pelas pessoas. 

 

O Senhor Presidente  voltou a perguntar se era verdade ou não que o Senhor 

Vereador tinha distribuído vales sem estar acompanhado. 

 

Tanto o Senhor Vereador Flamiano Martins  como a Senhora Liliana Silva  

interpolaram o Senhor Presidente, questionando se se encontravam num tribunal. 

 

O Senhor Presidente  afirmou que se tratava de uma matéria que precisava de ser 

esclarecida. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que tinha distribuído vales em Riba de 

Âncora, por exemplo, que tinha havido alguns enganos e que podia dizer a quem 

tinham sido distribuídos, para fazer parte do estudo; afirmou que quem o conhecia 

sabia do seu interesse pela agricultura e que este programa não tinha a ver com a 

campanha eleitoral. 

 

O Senhor Presidente  disse que a questão teria de ficar esclarecida no estudo, 

porque a informação que tinha não era aquela; disse que percebia que a vontade do 

Senhor Vereador em implementar o programa o levasse a ser o próprio a distribuir 

os vales porta-a-porta junto das pessoas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  interpolou o Senhor Presidente, dizendo que 

não tinha ido a todas. 

 

O Senhor Presidente  disse que compreendia que fosse necessário um ou outro 

funcionário para carregar os vales, mas que não compreendia o facto de precisar da 

ajuda de alguém que não era funcionário e que era candidato anunciado a uma junta 
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de freguesia; disse que a questão devia ficar absolutamente esclarecida, pois se era 

verdade considerava-a “grave e escandalosa”. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  assegurou o Senhor Presidente de que não 

havia nenhum escândalo. 

 

O Senhor Presidente  disse que queria apresentar um assunto que o preocupava 

bastante, sobre o qual gostaria que fosse tomada uma decisão, pelo menos 

provisória. Disse que em fevereiro deste ano tinha sido interpelado direta e 

indiretamente pelos técnicos da Câmara, nomeadamente pela Senhora Engenheira 

Carine Torres, sobre a “situação dramática” em que se vive no abrigo dos animais. 

Mencionou que tinha tido a oportunidade de estar no local antes de este ter ficado 

num ponto pior, devido não só ao temporal, mas também a questões estruturais. 

Disse que gostaria de mostrar as fotografias que a Senhora Engenheira tinha 

recolhido, porque a Câmara devia ter consciência da situação no centro de 

acolhimento, para poderem encontrar respostas rapidamente, tanto para os animais 

lá instalados, como para as pessoas que lá trabalhavam e visitavam. Disse que não 

se tratava de uma “situação menor”, mas sim de uma questão muito importante, 

muitas vezes lateralizada no interesse na comunidade, e que gostava que todos a 

conhecessem através de alguém que se encontrava lá todos os dias e que podia dar 

conta das dificuldades em pormenor. Em seguida deu a palavra à Senhora 

Engenheira. 

 

A Senhora Engenheira  Carine Torres  saudou os presentes e deu conhecimento, 

através de uma apresentação PowerPoint, da situação do centro de acolhimento, de 

alguns problemas e do estado em que se encontrava o abrigo. Disse que alguns dos 

problemas tinham sido agravados pelo inverno rigoroso e que tinham posto em 

causa não só o bem-estar, segurança e saúde dos animais, mas também dos 

funcionários e voluntários. Apresentou fotografias do interior de um dos pavilhões, 

onde se encontravam grades corroídas; imagens das portas dos pavilhões, com 
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cartão no interior, que se deterioraram ao longo do tempo; imagens de tentativas de 

solucionar alguns dos problemas, nomeadamente a reutilização de materiais para 

proteger os animais, por exemplo com lonas; imagens de obras inacabadas, 

nomeadamente de saneamento; referiu que existia uma elevada quantidade de 

ratos, apesar de já terem desratizado o local; por fim apresentou imagens de uma 

fenda no edifício principal e do estado dos punhos das portas. 

 

O Senhor Presidente  disse que, através das imagens do local, ficavam esclarecidos 

sobre a matéria, que obrigava, por um lado, a uma intervenção rápida e, por outro, a 

pensar e estruturar uma resposta. Recordou que o abrigo tinha começado com um 

compromisso, em 2003, da Câmara Municipal junto da associação de poder 

encontrar uma solução para os problemas que existiam de animais abandonados, 

que estavam a ser tratados voluntariamente por um conjunto de pessoas; em 

seguida tinha passado por um anteprojeto em 2005, que teria correspondido às 

expetativas da associação e que tinha sido refeito em 2007, prevendo uma 

construção de raiz, tendo-se, posteriormente, encontrado a solução que tinham no 

momento. Disse que a Câmara Municipal tinha uma responsabilidade perante esta 

situação, especialmente tendo em conta que o edifício, que se encontrava 

degradado, tinha quatro ou cinco anos de existência e tinha custado ao município 

praticamente oitocentos mil euros; uma vez que esta situação não era normal, 

tinham de analisar esta matéria e perceber se existia alguma responsabilidade por 

parte de quem tinha construído o edifício. Referiu que a Câmara Municipal tinha feito 

um esforço de investimento ao longo dos últimos anos, com críticos por um lado e 

apoiantes por outro, nesta matéria e no apoio a este trabalho; disse que, para 

perceberem a responsabilidade que a Câmara assumia, deviam ter em consideração 

os valores envolvidos, porque tinha sido firmado um protocolo em 2013 que previa a 

atribuição de um montante de quarenta e cinco mil euros à associação Selva dos 

Animais; para além disso, a Câmara Municipal tinha ainda o investimento realizado 

através dos seus recursos humanos: duas técnicas qualificadas, sendo uma delas a 

Senhora Engenheira que realizou a apresentação, assim como quatro funcionários, 
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sendo que o veterinário também prestava serviço no local, fazendo um esforço em 

funcionários de mais de setenta e dois mil euros. Esclareceu que isto queria dizer 

que a Câmara Municipal, para além do esfoço que tinha feito de oitocentos mil euros 

na construção deste equipamento, tinha o esforço de cerca de cento e vinte mil 

euros, pois também tinha assumido o pagamento da água, enquanto o pagamento 

da luz era da responsabilidade da associação. Disse que estavam a falar de 

recursos e, sobretudo, da qualificação e da estadia dos animais, das pessoas que 

por eles trabalhavam, do investimento da Câmara e de uma questão de civilização. 

Disse que ou decidiam abandonar esta matéria e concentravam-se em estradas e 

caminhos ou davam resposta a isto. Explicou que tinha trazido esta matéria a 

reunião, porque era uma questão muito importante que devia merecer a reflexão de 

todos, pois tratava-se de um investimento de oitocentos mil euros feito até há cinco 

anos e que se encontrava naquele estado e de um investimento anual que a Câmara 

fazia de cento e vinte mil euros que, apesar de todo o esforço dos voluntários e 

funcionários, que trabalham mais horas do que deveriam, tinha de ter outra resposta. 

Declarou que, de momento, o executivo não tinha capacidade para fazer uma obra 

de grande estrutura no edifício, mas que tinham pedido aos serviços para tentar 

elaborar uma gradação de intervenção que permitisse acorrer às situações urgentes. 

Esclareceu que não iam resolver alguns dos problemas nos meses seguintes, mas 

que iam tentar fazer com que o próximo inverno não fosse tão duro e iam atuar 

sobre a questão da desratização, de limpeza, as questões mais pequenas, por 

exemplo de puxadores. Acrescentou que esperava, nos quinze dias seguintes, pedir 

aos serviços para fazer uma estruturação de trabalho que permitisse que as obras 

urgentes avançassem. Afirmou que também iriam pedir aos técnicos para realizar 

uma avaliação daquilo que tinha sido a obra contratada, do que constava do caderno 

de encargos, que materiais tinham de ter sido utilizados, o que tinha custado 

oitocentos mil euros e o que existia de facto no local. Disse que iam decidir investir 

outra vez e manter o apoio, assim como ser mais exigentes com a associação, 

perceber de que modo podiam trabalhar melhor, para poder dar resposta aos 

animais e aos funcionários. Declarou que existiam muitas exigências transmitidas 
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pelos sindicatos de algum descontentamento por parte de alguns funcionários a que 

tinham de dar uma resposta. Disse que teriam de manter este serviço, pois tinha 

verificado nas contas da associação relativamente ao ano anterior que esta tinha 

dado mais de vinte mil euros de lucro; por esse motivo tinham de ponderar em que 

medida é que os apoios municipais estavam a ser dados a uma instituição que podia 

estar a dar lucro, que tinham de tentar rentabilizar, mas que tinham de resolver os 

problemas dos animais e dos técnicos, assim como perceber por que razão se tinha 

gastado a quantidade de dinheiro referida e estavam com problemas. Disse que a 

Senhora Engenheira devia ter estado a falar do alargamento do espaço, de se 

candidatarem a prémios, sobre como podiam potenciar o trabalho para outro nível, 

pois estavam a um nível, apesar de todo o esforço, que não tinha uma ligação direta 

ao investimento que a autarquia tinha feito. Reiterou que iriam fazer uma avaliação 

muito rigorosa, porque aquela situação não era normal. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício  pediu para ver as fotografias novamente; disse 

que, uma vez que tinha tido o pelouro das obras, era natural que quisesse dizer 

alguma coisa. Disse que não sabia dizer nada porque quando tinha ido para a 

Câmara em 2008 a obra já estava feita, nem sabia a quem tinham comprado ou 

quanto tinha custado. Acrescentou que não considerava as questões apresentadas 

nas fotografias graves. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  referiu que a ocupação do abrigo era muito 

superior à suposta, o que também provocava estragos. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício  disse que algumas grelhas poderiam ter de ser 

substituídas, pois se calhar não existiam grelhas que aguentassem os detritos dos 

animais, acrescentando que os serviços da Câmara poderiam resolver a questão; 

declarou que não sabia qual era o problema presente em várias das fotografias, que 

não sabia quem tinha sido responsável pelas portas, mas que não lhe parecia difícil 

resolver. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido  referiu que era a questão dos materiais. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício disse que não sabia qual era o problema, uma 

vez que não tinha estado na Câmara na altura, mas que era uma questão de 

verificar quem tinham sido os fornecedores. Em relação ao saneamento, disse que 

tinha sido adjudicada uma estação compacta que tinha sido construída e que tinha 

avariado por volta de 2008-2009 devido ao pelo dos animais, que danificava as 

bombas; disse que tinham posto a estação novamente em funcionamento, mas que, 

uma vez que provavelmente continuava a chegar lá pelo, não havia saneamento 

nem bombagem que resistisse. Em relação ao valor da obra, disse que não sabia se 

tinham sido oitocentos mil euros, mas que o Senhor Vereador Miranda na altura 

tinha avaliado e estudado as várias obras, casas compradas e empreitadas e que 

estas tinham totalizado um valor de mais de setecentos mil euros, por isso sabia que 

estavam a falar desses números; em relação ao custo anual, disse que deduzia que 

pudessem ser os referidos. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que muitos dos problemas 

apresentados eram questões de manutenção, que esta tinha de ser feita e que podia 

ser realizada pelos funcionários, pois já o tinham feito antes; acrescentou que existia 

uma maior deterioração devido a uma ocupação muito maior em relação àquilo que 

o abrigo podia comportar causada pelo abandono de animais. 

 

O Senhor Presidente  disse que era bom poderem discutir estas matérias e 

perceber que nem sempre estavam de acordo. Disse que considerava grave as 

condições em que se encontrava um edifício com aquele tempo, no qual tinham 

investido oitocentos mil euros e no qual continuavam a investir cento e vinte mil 

euros anualmente, entre os subsídios que tinham dado de quarenta e cinco mil 

euros mais os recursos humanos. Disse que existiam várias questões do projeto 

inicial que não estavam contempladas na obra e que era necessário analisá-las 
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ponto por ponto e compreender se os problemas trazidos a reunião existiam devido 

a questões estruturais e porque tinha havido algum incumprimento, uma vez que 

algumas questões não estavam em conformidade; acrescentou que era necessário 

realizar esta análise porque a obra tinha tido um determinado custo e não tinha 

havido revisões do valor para baixo. Para além disso, disse que existia uma pressão 

normal da população relativamente à resolução dos seus problemas e queria poder 

dizer às pessoas que tinham de encontrar soluções e explicar por que razão os 

investimentos que tinham feito ano após ano não tinham dado os resultados que 

seriam normais. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício  interpolou o Senhor Presidente, perguntando 

quais seriam os resultados normais. 

 

O Senhor Presidente  disse que os resultados normais eram: que os animais 

tivessem boas condições de higiene, um acompanhamento normal da sua 

qualidade, que as pessoas pudessem visitar, que fosse um local agradável, que 

pudessem adotar os animais e tê-los em boas condições, assim como terem a 

capacidade para receber mais animais. Disse que não era isto que se verificava no 

abrigo, com portas feitas com cartão no interior, problemas nas iluminárias, 

gradeamentos completamente rebentados, entre outros. Enfatizou a necessidade de 

se realizar uma avaliação, verificar onde e como se tinha gastado o dinheiro, pois 

tratava-se de uma matéria pública muito importante e de uma associação com 

muitos associados. Declarou que iam avançar rapidamente para respostas que 

pudessem comportar e resolver os problemas mais graves, mas que iriam ter de 

ponderar a forma de funcionamento entre a autarquia, a associação, os técnicos e 

os funcionários e encontrar boas soluções, porque não existiam financiamentos 

infinitos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 14/03/19 

 

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 19 de março passado. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  declarou que gostaria que fossem 

consideradas algumas correções, transcrevendo-se abaixo a declaração de voto 

apresentada: 

“Os vereadores do PSD votam a favor da ata desde que sejam consideradas as 

seguintes correções: 

1. Na página 2: na intervenção do Senhor Vereador Flamiano deve ser 

acrescentado que Fina d’Armada deixou escrita e pronta para impressão uma 

monografia sobre Riba de Âncora, a sua freguesia natal. 

2. Na página 2: o Senhor Vereador Flamiano Martins sugeriu que, em relação à 

empresa de Vila Praia de Âncora que quer aumentar 20 postos de trabalho, 

se equacionasse a cedência de espaços municipais no Centro Coordenador 

de Transportes de Caminha ou de Vila Praia de Âncora ou ainda o espaço 

existente no 1º andar do mercado municipal de Vila Praia de Âncora. 

3. Na página 23 deverá corrigir-se que o Senhor Presidente da Câmara não 

falou com o Presidente da Comissão Fabriqueira, mas sim com um outro 

elemento da Comissão Fabriqueira que julgou ser o presidente. Daí o Senhor 

Vereador Flamiano Martins corrigir que o Presidente da Comissão Fabriqueira 

é o Senhor Padre Emanuel e que é com ele que se deve falar. 

4. Deverão ser corrigidas as páginas 29, 30 e 31: falta a votação da proposta 7 e 

na página 29 e os assuntos ficaram baralhados.” 
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Em relação ao terceiro ponto apresentado pelo Senhor Vereador, o Senhor 

Presidente  disse que nas atas ficava registado o que diziam e que seria necessário 

corrigir se aquilo que constava na ata não correspondia ao que tinha sido dito; disse 

que de facto tinha dito que tinha falado com o presidente e que mesmo que tivesse 

errado tinha de constar o que tinha dito. 

 

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 02 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE CAMINHA 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se  a aprovação da minuta de protocolo de 

colaboração entre a Câmara Municipal de Caminha, e Associações Humanitárias de 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Caminha, o qual fica a fazer parte integrante 

dos originais desta ata. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que um dos assuntos recorrentes nas 

reuniões com as associações de bombeiros de Vila Praia de Âncora e Caminha era 

as dificuldades de gestão corrente das associações; disse que, depois de analisar e 

discutir a razão desta situação, tinham sido invocadas três razões: em primeiro lugar 

o reduzido envolvimento da coletividade no financiamento da gestão corrente das 

associações, ou seja, as quotizações dos sócios não garantiam o funcionamento das 

associações; em segundo lugar os contratos que ambas as associações tinham feito 

com a administração central relativamente às viaturas do INEM, que tinha sido uma 

boa solução inicialmente, mas que tinha acabado por se tornar “absolutamente 
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ruinosa”; em terceiro lugar as associações tinham-se queixado da falta de apoio do 

município relativamente à gestão corrente das mesmas. 

Disse que esta questão tinha sido discutida em várias reuniões, com o Senhor 

Presidente e o Senhor Vereador, e que tinham entendido que deviam arranjar uma 

forma transparente de ajudar a gestão corrente das associações e que esta devia 

estar apoiada em três pilares: em primeiro lugar devia haver uma parcela fixa; em 

segundo lugar devia haver um incentivo à atividade dos bombeiros, para dar mais 

visibilidade aos mesmos, daí criar-se um conjunto de iniciativas para que pudessem 

estar presentes e ser ajudados pelo município; em terceiro lugar devia haver 

incentivo à formação, porque por um lado as associações queriam formar bombeiros 

e captar novos recursos, mas, uma vez que estas ações de formação não eram 

apoiadas, isto implicava despesas acrescidas e, consequentemente, maiores 

desequilíbrios nas contas. Disse que tinham colocado este protocolo à discussão 

das associações antes de o trazerem a Reunião de Câmara e que tinha havido uma 

postura de colaboração por parte de ambas as associações. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que iam aprovar a proposta; disse que 

nos últimos anos não tinha havido muito apoio financeiro para as despesas de 

funcionamento, no entanto tinha havido muitos apoios em relação a obras, 

equipamento, viaturas, equipamentos de proteção individual; disse que considerava 

que ambas as corporações estavam mais ou menos bem equipadas se fossem 

articuladas e coordenadas. Relativamente à questão da gestão corrente dos 

bombeiros, disse que considerava o valor cabimentado no protocolo bastante baixo, 

porque mil euros por trimestre para cada associação correspondia a quatro mil euros 

por ano para cada, oito mil euros no total, sendo que o que estava cabimentado 

segundo os mapas enviados era um total de treze mil euros. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  esclareceu que não estavam a falar da 

atribuição de subsídios às associações, porque para outras questões já existiam 

outros tipos de apoio, pedidos e reivindicações. Disse que, através do exercício que 
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tinham feito inicialmente, tinham concluído que os serviços a prestar à coletividade 

teriam uma relevância muito maior do que aquela que diziam que tinha, de maneira 

que, após discussões e o envio do protocolo, tinham entendido que a componente 

fixa corresponderia a mil euros por mês e não por trimestre, sendo que já tinham 

informações sobre os fundos disponíveis na base dos dois mil euros por mês. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se iam aprovar os mil euros 

trimestrais. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  esclareceu que iam aprovar os mil euros 

mensais e que se tratava de uma proposta de alteração que fazia naquele momento. 

Disse que queria que a componente variável fosse mais relevante do que a fixa, mas 

que, segundo lhe tinham dito, não tinham muitas solicitações para a componente 

variável, acrescentando que não se estava a referir à formação, porque esta era 

mais ou menos previsível. Explicou que estavam a compensar a estimativa “otimista” 

que tinham da componente variável reforçando a componente fixa e que, em termos 

de estimativa, nunca seriam mais de quinze mil euros para cada uma das 

corporações. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se os três mil eram relativos aos 

serviços prestados. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  confirmou. 

 

O Senhor Presidente  acrescentou que seria sempre variável. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  disse que o valor eram oito mil euros fixos e mil e 

setecentos euros por cada corporação. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido  esclareceu que, na reunião, tinham 

entendido que deviam alterar a proposta do protocolo no sentido de ter os mil euros 

por mês e não por trimestre. 

 

O Senhor Presidente  acrescentou que era uma proposta de alteração à proposta. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que triplicava o valor atribuído para o 

valor fixo oferecido à associação e havia uma estimativa de um valor de três mil 

euros nos serviços prestados. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  e o Senhor Presidente  esclareceram que 

era uma estimativa. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  perguntou se iriam aprovar a alteração. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  esclareceu que a única alteração que 

existia era que os mil euros que segundo a proposta eram trimestrais passavam a 

ser mensais. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  expressou contentamento com a alteração, 

porque, apesar de irem aprovar o protocolo, iam propor aumentar o valor nas 

despesas correntes, uma vez que consideravam o valor anterior insuficiente, 

especialmente tendo em conta que não tinham tanto dinheiro nos transportes e 

assim talvez fosse possível ver a questão do transporte de alguns doentes a quem 

não era dado apoio para transporte para tratamento em hospital. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que seria mais interessante se 

fosse mais pela via da componente variável, mas que, nesta fase, sendo o primeiro 

protocolo, era necessário ter uma base de garantia maior na componente fixa. Do 

mesmo modo, disse que considerava que existia um conjunto de serviços que 
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podiam ser prestados à coletividade pelas associações de bombeiros, como por 

exemplo a realização do inventário dos caminhos florestais onde operavam e a 

questão da prevenção ao nível da limpeza das linhas de água antes dos invernos, 

pois são mais competentes do que os cidadãos ou funcionários. 

 

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 – ADITAMENTO AO CONTRATO DE ARRENDA MENTO DE 

UM ESPAÇO DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM ESTABELECIME NTO 

COMERCIAL DE INFORMÁTICA-SITUADO NO COMPLEXO DAS PI SCINAS 

MUNICIPAIS DE VILA PRAIA DE ÂNCORA 

 

De acordo com a informação dos serviços jurídicos, propõe-se  que a Câmara 

delibere aprovar o aditamento ao Contrato de Arrendamento de um Espaço 

Destinado à Instalação de um Estabelecimento Comercial de Informática-Situado no 

Complexo das Piscinas Municipais de Vila Praia de Âncora, celebrado em 04 de 

novembro de 2010, conforme documentos anexos. 

 
O Senhor Vereador Flamiano Martins  expressou interesse em realizar uma 

intervenção em relação às propostas 3, 4 e 5, que aqui se transcreve: 

“Em relação às propostas seguintes preocupa-nos a falta de justiça que estamos a 

ter em relação aos arrendatários anteriores. As lojas atuais pagam uma renda muito 

superior que foi já sujeita a aumentos anuais e este executivo está agora a entregar 

lojas e espaços na piscina a valores mais baixos. Reiteramos que queremos saber 

quais são as contrapartidas do hospital particular e recomendamos que seja 

estudada uma forma de compensar os anteriores arrendatários.” 

Disse que colocava a questão à reflexão do executivo, pois se podiam autorizar 

rendas com valores mais baixos, para serem justos, deveriam também diminuir o 
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valor das rendas das lojas que até ao momento se tinham mantido na piscina; 

enfatizou que considerava que estavam a ser injustos por uns pagarem cerca de 

trezentos euros e outros cento e cinquenta euros. 

 

O Senhor Presidente  disse que as preocupações do Senhor Vereador mereciam 

ponderação, que havia a necessidade de encontrar soluções para que a zona das 

piscinas beneficiasse da ocupação, pois havia concorrência nesse espaço. Disse 

que estavam a falar sobretudo sobre as propostas 4 e 5, sendo que havia um 

esforço em tentar ativar todo aquele corredor comercial das piscinas, pois existia o 

risco de, caso os espaços não fossem ocupados ou se algum encerrasse, entrar 

numa “vertigem de encerramento” muito complicada de contrariar. 

 
 
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 – HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO ELABORADO SOBRE O 

MÉRITO DA PROPOSTA APRESENTADA, APROVAÇÃO DA MINUTA  DO 

CONTRATO E CONSEQUENTE ADJUDICAÇÃO “ARRENDAMENTO DE  UM 

ESPAÇO DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO  

COMERCIAL-QUIOSQUE-SITUADO NO COMPLEXO DAS PISCINAS  

MUNICIPAIS DE VILA PRAIA DE ÂNCORA”  

 

O artigo 9.º do Caderno de Encargos referente ao arrendamento mencionado em 

assunto refere que: o órgão competente para contratar, após apreciação do relatório 

elaborado pelo júri deliberará sobre o mérito das propostas.” 

Assim, propõe-se  a homologação do relatório elaborado sobre o mérito da proposta 

apresentada, aprovação da minuta do contrato, que se junta e se dá aqui por 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

36

reproduzido, e a adjudicação do respetivo arrendamento ao único concorrente 

“Maria da Graça Pereira Simões Tavares”. 

 
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 – HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO ELABORAD O SOBRE 

O MÉRITO DA PROPOSTA APRESENTADA, APROVAÇÃO DA MINU TA DO 

CONTRATO E CONSEQUENTE ADJUDICAÇÃO “ARRENDAMENTO DE  DOIS 

ESPAÇOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS  

COMERCIAIS, SITUADO NO COMPLEXO DAS PISCINAS MUNICI PAIS DE VILA 

PRAIA DE ÂNCORA”   

 

O artigo 8.º do Caderno de Encargos referente ao arrendamento mencionado em 

assunto refere que: “Na reunião do executivo municipal após a abertura das 

propostas, a Câmara Municipal depois da apreciação do relatório sobre o mérito das 

propostas, a elaborar pelo júri mencionado no artigo anterior, decidirá se faz, ou não, 

o respetivo arrendamento e, em caso afirmativo, deliberará sobre o correspondente 

projeto de decisão.” 

Assim, propõe-se  a homologação do relatório elaborado sobre o mérito da proposta 

apresentada, aprovação da minuta do contrato, referente à loja 3, que se junta e se 

dá aqui por reproduzido, e a adjudicação do respetivo arrendamento ao único 

concorrente “Francisco José Martins de Amorim”. 

 

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 – ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO E M VÁRIAS 
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ARTÉRIAS DA VILA DE CAMINHA  

 

Considerando que o novo Plano Anual de Feiras do Concelho de Caminha, 

suspende a realização da feira mensal do 1.º domingo de cada mês, propõe-se  que 

a Câmara delibere aprovar a alteração à postura de trânsito nas várias artérias da 

Vila de Caminha, conforme planta anexa. 

 

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 – CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TRÂ NSITO EM 

ALGUMAS ARTÉRIAS DA FREGUESIA DE VILA PRAIA DE ÂNCO RA POR 

OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA “ENCENAÇÃO VIVA DA VIA SAC RA”  

 

Nos termos da informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara delibere aprovar 

o condicionamento temporário de trânsito em algumas artérias da Freguesia de Vila 

Praia de Âncora, para o dia 13 de Abril entre as 19.00horas e as 24.00horas por 

ocasião da realização da “Encenação Viva da Via Sacra”, conforme constante na 

planta anexa. 

 
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 DAS CONDIÇÕES DE ESTACIONAMENTO 

NO LARGO LUIS FETAL CARNEIRO EM CAMINHA  
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Nos termos da informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara delibere aprovar 

a alteração de estacionamento no Largo Luís Fetal Carneiro em Caminha, conforme 

planta anexa. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  chamou a atenção para o facto de a 

informação técnica não coincidir com os desenhos naquele caso, pois dizia 

“conforme o desenho” e nos pontos da informação dizia que seria para terminar com 

o estacionamento condicionado, no entanto não referia a criação dos dois lugares 

para portadores de deficiência nem que estes estavam afetos a matrículas 

específicas. Declarou que iriam votar a favor e que propunham a criação de um 

lugar adicional para portadores de deficiência e para pessoas com crianças ao colo 

ou grávidas, para poderem ter a possibilidade de estacionarem mais próximo da 

Câmara Municipal. 

 

O Senhor Presidente  esclareceu que a alteração tinha três intuitos: em primeiro 

lugar dar cumprimento à decisão, tomada no anterior executivo, de criar um segundo 

local de estacionamento para portadores de deficiência; em segundo lugar acabar 

com o estacionamento condicionado relacionado com o Mercado da Torre, uma vez 

que este já não existia; em terceiro lugar, por iniciativa do Senhor Presidente, acabar 

com o estacionamento prioritário das viaturas municipais, pois não considerava 

necessário dar prioridade ao estacionamento do Senhor Presidente de Câmara, dos 

Senhores Vereadores ou dos técnicos sobre os restantes cidadãos. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  perguntou se seria possível realizar o que o 

Senhor Vereador Flamiano Martins tinha proposto. 

 

O Senhor Presidente  disse que não via nenhum entrave, só não seria 

imediatamente, porque podia obedecer ao desenho. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  confirmou que teria de ser posteriormente, 

devido à sinalética. 

 
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 R AMAL DE 

SANEAMENTO – MARIA DE FÁTIMA FERNANDES LOMBA SILVA 

  

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 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 Maria de Fátima Fernandes Lomba Silva , beneficie 

da isenção parcial de 50% do pagamento do valor do ramal de saneamento, e o 

restante em 3 prestações mensais, referente à sua habitação sita no Lugar do Medo 

n.º120 A, 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 – PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES – JOAQUIM CARMINDO DA SILVA GOMES  
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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 (645.35€), propõe-se  que a 

Câmara Municipal delibere que Joaquim Carmindo da Silva Gomes beneficie do 

pagamento do valor em divida, relativa ao mês de janeiro de 2014, em 8 prestações 

mensais, conforme consta no anexo 3 dos parâmetros da avaliação socioeconómica 

referente ao consumo de água na habitação sita na Rua Comendador Canas n.º236, 

na Freguesia de Vila Praia de Âncora, instalação n.º 3780 (Maria Nascimento 

Fernandes). 

 

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 – 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. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  relembrou que tinham feito um pedido na 

última reunião relativamente aos documentos contabilísticos. 

 

O Senhor Presidente  informou que a equipa da Câmara Municipal ainda estava a 

trabalhar nas contas e que não era possível dar uma resposta àquele requerimento 

nesse momento, no entanto, tinha a resposta ao outro requerimento sobre os 

despachos. 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não houve inscrições. 

 

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

quando eram 17 horas e 25 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, 03 de abril de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 
(Anabela Pereira Monteiro) 
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