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ATA NÚMERO 10/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA CINCO DE 

MARÇO DO ANO DOIS MIL E CATORZE 

 

Aos cinco dias do mês de março 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 Flamiano Martins, apresentou um requerimento ao abrigo do 

n.º7 do art.º42, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, a solicitar que fosse 

disponibilizado um documento com informações financeiras atualizadas, sugerindo 

que, no futuro, estas informações fossem fornecidas antes das reuniões. Em 

seguida questionou se a decisão de colocar um sinal de estacionamento reservado, 

personalizado com várias matrículas, no parque de estacionamento junto à sede da 

União das Freguesias de Caminha e Vilarelho não deveria ter sido discutida em 

Reunião de Câmara. Posteriormente relembrou que seria necessário estabelecer 

quando seria realizada a regularização do estacionamento em frente ao Hotel Meira, 

em Vila Praia de Âncora. Questionou se foi tomada alguma decisão formal em 

relação à instalação da superfície comercial da Sonae na Rua 5 de outubro e se a 
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União das Freguesias de Caminha e Vilarelho transmitiu à Câmara de Caminha a 

sua posição em relação ao assunto. Esclareceu que a não existência de uma 

posição oficial do PSD em relação à instalação desta superfície comercial, 

questionada pelo Deputado Manuel Falcão, devia-se ao facto de o PSD não ter sido 

convidado para ser ouvido sobre esta questão. Em seguida, apresentou uma 

proposta de retirada do n.º 6 do artigo 14 do Regimento da Câmara Municipal de 

Caminha relativa às reuniões pública, onde é estabelecido que “as inscrições dos 

munícipes, em número máximo de dez, serão feitas com antecedência mínima de 48 

horas sobre o início da reunião, devendo para o efeito os munícipes apresentar um 

breve resumo do assunto, que deverá ser preferencialmente de interesse público ou 

coletivo”, pois esta desencoraja a participação dos munícipes nas reuniões públicas. 

Apresentou, por fim, dois requerimentos, solicitando acesso à listagem das faturas 

por pagar dos fornecedores do município, desde outubro de 2013, assim como ao 

saldo existente na Câmara Municipal aquando da entrada do primeiro executivo da 

Câmara Municipal liderado por Júlia Paula, nos termos do n.º 7 do artigo 42, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

A Senhora Vereadora Ana São João forneceu informações sobre a peça de teatro 

“João e o Pé de Feijão”, encenada pelo Centro Dramático de Viana do Castelo, no 

Teatro Valadares, nos dias 6, 7, 10 e 11 de março. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira deu conhecimento de que, no dia 15 de março, 

seria realizada uma caminhada entre Vila Praia de Âncora e Sanxían, numa 

iniciativa promovida em conjunto pelos municípios de Caminha e La Guardia. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Bouça sugeriu que o passadiço dos Caldeirões em 

Vila Praia de Âncora fosse retirado, de forma a evitar que a estrutura fosse 

danificada pela agitação marítima. Sugeriu, também, que se realizasse uma 

intervenção no muro da Quinta da Barrosa, uma vez que este, com uma extensão de 

cerca de 30 metros, estava em risco de ruir, devido às condições meteorológicas 
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adversas, podendo comprometer a segurança dos transeuntes. Em seguida, em 

relação à não disponibilização das Ordens do Dia das Reuniões de Câmara 

descentralizadas, leu: 

“Quero pedir por requerimento, que anexarei a esta ata, a gravação da reunião 

descentralizada para analisar as palavras do Sr. Presidente, por ter insinuado 

publicamente de que estaríamos por detrás do comunicado. O comentário público foi 

grave e eu, cidadã, vereadora eleita democraticamente, casada e mãe de três filhas, 

não admito que coloque nas minhas costas as dúvidas relativamente à génese 

desse infeliz comunicado. Considero-o um juízo ofensivo da minha honra. Não 

admitirei que coloque a minha honestidade e idoneidade em causa, publicamente, 

incendiando uma plateia, que de seguida chegou a fazer ameaças físicas públicas, a 

um colega de vereação, só porque o mesmo disse ter uma opinião contrária à do 

senhor relativamente à instalação da grande superfície. Tudo isto surgiu na 

sequência dessa sua insinuação, pelo que irei analisar a gravação atentamente.  

V. Ex.ª mostrou também uma total falta de respeito e desprezo por quem o estava a 

acompanhar naquela mesa, nomeadamente nós, vereadores da oposição, quando 

no final, fez um discurso em favor do Sr. José Seguro. Uma espécie de mini comício, 

completamente desfasado do caráter que estas reuniões deveriam ter. Se é para 

ouvir os munícipes, não é para fazer discursos político-partidários. Se isto voltar a 

acontecer, retiro-me da mesa por considerar uma falta de respeito por mim, pelos 

meus colegas e por todos aqueles que não têm as suas convicções políticas e foram 

lá enquanto munícipes preocupados com o concelho e não com as suas ideologias 

partidárias. 

Quero mostrar a minha indignação por terem dito em Assembleia Municipal, em 

frente a todos os presentes e a todos os que nos estavam a ver via Internet, na 

Assembleia Municipal, dizendo que naquela sala cabiam mais cadeiras, quando a 

mesma é 20 m2 mais pequena. 

Relativamente à resposta ao requerimento, que nos entregou na última Reunião de 

Câmara, gostaria de fazer o seguinte comentário: o único nome que V. Ex.ª utiliza na 

sua resposta é o de João Silva, e faz questão de frisar que é meu pai (e é verdade 
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com muito orgulho), mas não frisa o nome de mais ninguém. Esqueceu-se de dizer 

que a assessoria para a agenda cultural de que falou já acabou há mais de 4 anos, 

vinha do executivo socialista e um deles era seu tio. Não diz que a assessoria de 

imprensa de que fala é a mesma que o acompanha agora e que já não existe há 

mais de três anos... Mas fez questão de frisar o nome do meu pai, por três vezes na 

resposta. Não diga que não há maldade nisto. Deu uma resposta com intenção 

política, mas pouco com função esclarecedora. Fica muito ofendido quando falam 

nos seus mas fá-lo com os outros, de forma gratuita. Como o Sr. Presidente diz: à 

mulher de César não basta sê-lo, tem de parecê-lo. Relativamente à liberdade 

gostaria de lhe perguntar o seguinte (mas é uma pergunta retórica, não espero a sua 

resposta): liberdade é sermos ameaçados fisicamente em reuniões 

descentralizadas, só por termos opiniões contrárias aos seus apoiantes? Liberdade 

é ter de assistir a atitudes menos dignas e desrespeitosas por parte de funcionários 

do município durante as reuniões de Assembleia Municipal? Liberdade é retirar dos 

lugares que ocupavam pessoas competentes? É isso a vossa liberdade? E não me 

lance a atoarda habitual do anterior executivo... porque em questão de liberdade 

você não tem um dedo a apontar-me, e assumo total responsabilidade pelas 

perguntas feitas anteriormente e por este texto.” 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins afirmou que gostaria de reiterar o que foi 

dito pela Senhora Vereadora Liliana Bouça em relação às reuniões, referindo, ainda, 

que considerava que, nas reuniões descentralizadas e nas assembleias municipais, 

não deveriam ser permitidas manifestações, como por exemplo palmas, pelos 

membros presentes. 

 

O Senhor Presidente agradeceu as intervenções e declarou que não poderia 

esclarecer algumas das questões apresentadas de forma imediata, nomeadamente 

as questões sobre os parques de estacionamento. 

 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

5 

 

O Senhor Presidente informou que deveria ser feita uma retificação relativamente 

ao estacionamento temporário. Em seguida declarou que, conforme solicitado, o 

mapa financeiro municipal seria disponibilizado. Quanto à proposta relativa à 

participação dos cidadãos nas reuniões públicas, afirmou que, desde que houvesse 

um período mínimo para as inscrições, de forma a não haver uma interpolação do 

público na própria reunião, a alteração do regimento poderia ser promovida numa 

próxima Reunião de Câmara. Posteriormente declarou que as sugestões da 

Vereadora Liliana Bouça em relação ao passadiço e ao muro seriam atendidas. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido informou que, em relação à questão do 

passadiço, segundo a equipa da Câmara a atuar em Vila Praia de Âncora, não 

existiam condições para o retirar, uma vez que a base em que este se encontra é 

instável. 

 

O Senhor Presidente informou que a gravação da reunião descentralizada que 

tinha sido solicitada já tinha sido disponibilizada. Relativamente ao Pedido de 

Informação Prévia sobre a instalação da superfície comercial da Sonae, informou 

que ainda não foi tomada qualquer decisão sobre essa matéria, pois ainda se 

encontra sob análise. 

De seguida informou os Senhores Vereadores do seguinte: 

Informou que os gabinetes da oposição estavam prontos e convidou os vereadores 

do PSD e da CDU a visitar e verificar as condições dos mesmos; Informou que 

assinou o despacho sobre a aplicação das 35 horas de trabalho aos funcionários da 

Câmara Municipal de Caminha; disse ainda que tinha dado início às negociações 

com o Sindicato de Trabalhadores da Administração Local (STAL), de modo a ser 

feita uma aplicação das 35 horas, com uma alteração dos horários de funcionamento 

da Câmara Municipal, com horários distintos de serviço para serviço, de forma a 

haver uma maior capacidade para realizar atendimentos ao público, nomeadamente 

ao final do dia e durante o horário de almoço; acrescentou que iria emitir um 
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despacho para início de negociação e que esperava poder encerrá-las nos seguintes 

30 dias. Em terceiro lugar referiu que, uma vez que uma parte substancial do 

paredão de Moledo tombou no dia 3 de março, antes de avançar com a obra, iria 

verificar, na reunião com a Polis Litoral Norte no dia seguinte, 6 de março, onde será 

aprovado o projeto de intervenção na costa de Esposende a Caminha, se seria 

possível incluir esta intervenção nesse programa. E por último, anunciou que iriam 

dar início ao projeto cultural “Viagens à Terra Nova”, que visa promover a ligação de 

Vila Praia de Âncora com a pesca do bacalhau, assim como a própria gastronomia 

associada ao bacalhau. Disse que esta iniciativa teria início no fim de semana de 15 

e 16 de março, realçando as seguintes atividades: receção de Jean Pierre Andrieux, 

escritor e historiador canadiano que se dedica à investigação sobre a pesca de 

bacalhau na Terra Nova e em particular da frota branca portuguesa, na sexta-feira, 

14 de março, no Edifício Paços do Concelho; convívio de embarcadiços de Vila 

Praia de Âncora que estiveram ligados à pesca do bacalhau com Jean Pierre 

Andrieux e com o executivo e outros interessados, no sábado, dia 15 de março. 

Declarou que foi solicitada a cedência temporária do Forte da Lagarteira, onde será 

realizada uma exposição, com espólio fotográfico e objetos relacionados com a 

pesca do bacalhau. Informou que 35 embarcadiços confirmaram a sua participação 

e que este evento conta com a colaboração da Junta de Freguesia de Vila Praia de 

Âncora, da Associação de Pescadores e outros elementos que, de forma voluntária, 

tinham contribuído para a realização deste evento, especificamente o Senhor 

Celestino Ribeiro e o Senhor Palola. Enfatizou que se tratava de uma iniciativa que 

qualificaria cientificamente um legado de Vila Praia de Âncora desvalorizado até ao 

momento e que esperava que este evento gastronómico potenciasse o comércio 

local e o turismo do município. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido forneceu mais alguns dados sobre Jean 

Pierre Andrieux e enfatizou que este evento partia da necessidade de preservação 

de um património imaterial (através da recolha de depoimentos), ao mesmo tempo 
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que se realizava uma derivação para o resultado dessa atividade, que se materializa 

na própria gastronomia. 

 

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. 

 

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 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2014/02/19 

 

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 fevereiro passado. 

 

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 – REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FRENTE 
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RIBEIRINHA DE CAMINHA - APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO 

FASEAMENTO PROPOSTO PARA O PLANO BASE 

 

Caminha a “Bela Marinheira”, contemplada por um enquadramento geográfico de 

excelência e banhada nas freguesias litorais por rio e mar, reúne ao longo da 

marginal um contexto único em Portugal. A confluência do rio Minho, “ponte 

internacional” de ligação à vizinha Espanha, com o Atlântico onde a paisagem se 

sublima em fauna e flora de Norte (Sapal junto à foz do rio Coura) a Sul (Mata 

Nacional do Camarido junto à foz do rio Minho) ao longo do troço da EN13 que 

configura a Frente Ribeirinha de Caminha. 

Do tempo em que foi construída (anos 60) até aos dias de hoje muitas pessoas, 

veículos e histórias apimentaram as vidas desta Vila mestre nas artes da pescaria. 

Hoje impõe-se que esta frente ribeirinha, que integra a categoria de espaços 

públicos – waterfronts – seja requalificada de modo a permitir a sua revitalização, 

nomeadamente para enaltecer a sua presença na figura de “Postal Ilustrado” que 

além de melhorar o dia-a-dia dos habitantes de Caminha, de utentes e visitantes do 

Concelho, a irá colocar no mapa turístico de locais a visitar, e no âmbito da Polis 

Litoral Norte se materializarem compromissos em agenda desde o primeiro momento 

em que a Câmara Municipal de Caminha deu o passo para o concurso público de 

conceção do projeto “Requalificação e Revitalização da Frente Ribeirinha de 

Caminha”. 

Da proposta vencedora foi apurado no Plano Base um programa funcional que 

prevê, a par da intervenção na EN13, a resolução de outros problemas relativos aos 

atuais edifícios do Mercado e CTT, bem como da carência de um equipamento 

cultural e regramento do estacionamento. 

Sobre o Mercado em particular, e como é do conhecimento público, muito 

recentemente tivemos a visita dos inspetores da ASAE sob a missão de encerrar o 

mercado como medida cautelar. Contudo, a importância que os pescadores 

merecem, e sendo a pesca uma economia muito importante, foi com muito empenho 

conseguido um prazo de 48 horas para higienizar, desratizar e controlar pragas, 
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fazer obras para retirar câmaras frigoríficas, pintar, etc. E embora o problema esteja 

para já resolvido, o Mercado Municipal não estava previsto no caderno de encargos 

das obras da marginal, consta na Fase 2, e que para efeitos de faseamento de 

projeto e obra, propõe-se que a Câmara delibere aprovar as seguintes fases:  

 

Faseamento do projeto e obra; 

Fase 1 – Frente ribeirinha, incluindo todo o perfil da EN13 desde o rio aos elementos 

seus confrontantes como imóveis e floreira que delimita o perfil a Este da EN13 – 

incluindo a via de acesso ao conjunto residencial a Norte da unidade hoteleira 

“Portas do Sol”, Bairro dos Pescadores e Cais no lado oposto da EN13, e troço de 

ligação entre a frente do Centro Comercial Atlântico (onde surge o remate em Cud-

de-sac) e a Praça de Espanha (largo do Pingo Doce), garantindo a proposta para o 

sistema rodoviário com o efeito boulevard. A solução rodoviária proposta deve valer 

per si, englobando os remates com as vias adjacentes e confrontantes com a área 

de intervenção. 

 

Fase 2 – Mercado Municipal com solução arquitetónica sem qualquer 

interdependência com o projeto e obra do Parque de Estacionamento (Fase 4), e 

prevendo a possibilidade de deslocalizar a Lota para junto da Capela N.ª Sr.ª da 

Agonia/ Cais dos Pescadores; 

 

Fase 3 – Equipamento Cultural que deverá prever fundações preparadas para poder 

receber novas cargas resultantes da colocação de uma cobertura no equipamento, e 

que à semelhança do Mercado não terá qualquer interdependência com o projeto e 

obra do Parque de Estacionamento (Fase 4); 

 

Fase 4 – Restante espaço público, incluindo o Parque de Estacionamento que ligará 

ao Mercado e Equipamento Cultural, e o Túnel já com estudo de viabilidade técnica-

económica elaborado e entregue no âmbito do concurso. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins propôs adiar esta proposta 15 dias, uma vez 

que o PSD não conseguiu ter acesso às peças desenhadas. Declarou que 

receberam na segunda-feira uma hiperligação com os elementos do projeto, no 

entanto esta implicava a utilização de uma palavra-passe, que não possuíam, e que, 

para além disso, os ficheiros foram disponibilizados no formato do AutoCAD, o que 

levou o Senhor Vereador a solicitar que, no futuro, estes sejam enviados 

atempadamente em formato PDF. Afirmou que, na altura em que o projeto foi 

apresentado ao público, concordaram que existiriam um período de discussão, mas 

que, passados quatro meses, este ainda não tinha sido realizado. Assim, explicou 

que, uma vez que não tiveram conhecimento de todos os elementos, se não fosse 

possível adiar a proposta, o PSD optaria por se abster. 

 

O Senhor Presidente concordou que todos os documentos que acompanhavam 

esta proposta deveriam ter sido disponibilizados em formato legível. No entanto, 

enfatizou que era muito importante aprovar esta proposta na presente Reunião de 

Câmara, pois se a proposta de faseamento não fosse aprovada nessa reunião, de 

modo a poderem aprovar, numa próxima Reunião de Câmara, o projeto relativo à 

fase 1. Caso não se procedesse deste modo, existiria o risco de comprometer o 

financiamento do projeto. Em seguida pediu aos vereadores para ouvir a sua 

apresentação sobre o projeto, para que compreendessem o que estava em causa. 

Referiu que o projeto decorria de um passado trabalhado pelo anterior executivo, 

relacionado com a preocupação de resolver o problema da qualificação da marginal 

de Caminha. Relembrou que tinha sido lançado um concurso público, ao qual tinham 

concorrido vários arquitetos e ateliês, em nome particular e coletivo, do qual resultou 

um anteprojeto vencedor, conhecido no Teatro Valadares em setembro de 2013. 

Afirmou que, relativamente à marginal de Caminha, este executivo optou por não 

rejeitar o anteprojeto, pois isto que implicaria não beneficiar de financiamento por 

parte do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), uma vez que seria 

necessário reiniciar todos os procedimentos necessários (por exemplo, entre outros, 

iniciar um novo projeto e um novo concurso), o que resultaria num atraso de, 
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possivelmente, anos. Por este motivo afirmou que o atual executivo optou por aceitar 

o anteprojeto, para o poder candidatar a fundos europeus. Relembrou que o QREN 

estava a terminar e não existiam mais linhas de financiamento e que, durante os 

quatro meses referidos pelo Vereador Flamiano Martins, tinha-se tentado, junto de 

instituições, compreender se seria possível arranjar uma linha de financiamento que 

permitisse o início imediato deste projeto de requalificação. Assim, a conjugação da 

necessidade de avançar com a obra, de beneficiar de algum financiamento do 

QREN e de cumprir com a concretização da obra até junho de 2015 implicou um 

faseamento do anteprojeto em quatro partes, para, numa próxima Reunião de 

Câmara, poder transformar a primeira fase em projeto. Declarou que, percebendo 

que existe uma situação de emergência, tentou-se que a primeira fase fosse o 

menos intrusiva e polémica possível, para permitir o debate público mais alargado 

sobre as outras soluções. Explicou que a primeira fase consistia numa atuação 

sobre toda a frente ribeirinha, intervindo no perfil da EN 13, desde o Rio Coura ao 

Hotel Portas do Sol; pressuporia estreitar a estrada nacional e aumentar a área do 

passeio, criando um efeito boulevard e fazendo com que haja uma desclassificação 

desta estrada, que passaria a permitir uma velocidade inferior. Explicou que esta 

fase também pressuporia uma intervenção junto ao Cais da Rua, de, entre outros, 

alargamento da zona de colocação de embarcações, de modo a auxiliar a atividade 

piscatória de Caminha. Concedeu que seriam debatidas outras soluções possíveis, 

como por exemplo estacionamento subterrâneo, colocação de equipamento cultural, 

a existência de um novo mercado, requalificação do espaço atualmente ocupado 

pelos Correios de Portugal. Esclareceu que nesta reunião apenas se discutiria o 

faseamento e que no dia seguinte, caso a proposta fosse aprovada na reunião do 

Conselho de Administração da Polis Litoral Norte, ficaria estabelecido que Caminha 

estaria em condições de apresentar, numa próxima reunião da Polis Litoral Norte, a 

primeira fase deste projeto, que não só embelezaria a marginal, mas que a 

qualificaria de modo a poder potenciar outro tipo de turismo e ação na economia 

local. Finalmente passou a palavra à arquiteta Lara Mendes, para esta fornecer mais 

pormenores. 
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A Senhora Arq. Lara Mendes forneceu informações adicionais sobre o faseamento 

e as diferentes fases do projeto, com suporte visual. 

 

O Senhor Presidente interrompeu a reunião durante uns minutos, para um período 

de conferência, para os vereadores do PSD poderem discutir a questão, conforme 

solicitado pelo Senhor Vereador Flamiano Martins.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins declarou que os vereadores decidiram votar 

a favor do faseamento do Plano Base e reiterou a necessidade de todas as fases do 

projeto serem discutidas. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício concordou com o Senhor Vereador Flamiano 

Martins em relação ao faseamento e afirmou que considera que a primeira fase em 

particular apresenta alguns problemas (por exemplo o possível impacto das obras de 

expansão do passeio para os moradores) e que, por essa razão, sugeriu que seja 

feita uma apresentação do projeto a entidades relevantes e aos munícipes. 

Aproveitou para comentar que achava irónico que, de todos projetos para Caminha, 

os únicos que poderiam ser realizados seriam os projetos que foram mais 

acompanhados pela Câmara, nomeadamente dois parques de estacionamento, no 

Pinhal do Camarido e no Pinhal da Gelfa, e o projeto relativo à presente proposta. 

Afirmou que o facto de não existirem outros projetos em processo de adjudicação 

não se devia à falta de financiamento, pois o Plano Operacional de Valorização do 

Território (POVT) tinha aprovado 17 milhões de euros para as ações do Eixo I em 

fevereiro de 2013, mas sim ao facto de nenhum outro projeto estar pronto ou ter sido 

apresentado (por exemplo dos estuários do rio Coura e do rio Âncora). Finalmente 

expressou a sua satisfação pelo facto de as candidaturas dos projetos de 

saneamento em Vila Praia de Âncora e Moledo terem sido aprovadas. 
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O Senhor Presidente confirmou a existência de financiamento para os últimos 

projetos mencionados; afirmou que compreendia as críticas do Senhor Vereador 

Mário Patrício e confirmou que existiria um debate sobre as soluções do projeto. 

 

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 – PROJETO DE REGULAMENTO RESPEITANTE AOS 

APOIOS A CONCEDER PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA NO ÂMBITO 

DA MEDIDA ESTÁGIO EMPREGO 

 

Nos termos do preceituado na alínea k), n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, e dos artigos 117.º e 118.º do Código de Procedimento 

Administrativo, propõe-se a aprovação do Projeto de Regulamento respeitante aos 

Apoios a Conceder pela Câmara Municipal de Caminha no Âmbito da Medida 

Estágio Emprego e a sua publicação para apreciação pública e recolha de 

sugestões. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins solicitou mais informações sobre a questão 

da redução do apoio em relação aos estágios profissionais, uma vez que o valor 

previsto, proposto em janeiro, de cerca de 24.000 euros, foi reduzido para 1/8 desse 

valor. Adicionalmente recomendou que esta medida fosse avaliada a meio do ano, 

para verificar se existe a possibilidade de a verba atribuída ser reforçada. 

 

O Senhor Presidente referiu que a aplicação e concretização desta medida estava 

dependente da possibilidade e interesse por parte de empresas em recrutar 

estagiários, uma vez que o interesse do município em promover a inserção de 

jovens recém-licenciados no mercado de trabalho, assim como a procura de 

emprego por parte destes, era uma constante. 
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

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

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

 

PROPOSTA N.º 05 – CONCURSO PARA ARRENDAMENTO DE 2 (DOIS) 

ESPAÇOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS- SITO NO COMPLEXO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA 

PRAIA DE ÂNCORA- APROVAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS E 

ABERTURA CONCURSO 

 

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 14 de março de 2014, no 

“Front – Office” do Município de Caminha. 

 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins solicitou mais informações sobre o espaço 

aprovado na última reunião ordinária, nomeadamente se existiam propostas.  

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira informou que se encontra em análise uma 

proposta para o estabelecimento de um ginásio. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins questionou ainda sobre a possibilidade de o 

horário de funcionamento das piscinas ser melhorado, uma vez que este interfere 

com a questão das lojas, e se a deslocação dos vidros seria rentável. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício informou que a deslocação dos vidros para a 

parte superior seria realizada sem custos adicionais.  
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

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

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

 

PROPOSTA N.º 06 – CONCURSO PARA ARRENDAMENTO DE UM ESPAÇO 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - 

QUIOSQUE”, SITO NO COMPLEXO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA 

PRAIA DE ÂNCORA - APROVAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS E 

ABERTURA CONCURSO 

 

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 14 de março 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 07 – ISENÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA A 

MARIA QUITÉRIA LOPES PEREIRA RODRIGUEZ 

 

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”.  
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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 Maria Quitéria Lopes Pereira Rodríguez, residente na Rua do Pombal 

n.º26, na Freguesia de Vilarelho, consumidor 1173. 

 

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 DA ATUALIZAÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA A 

ROSA MARIA LIMA DA 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), 

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 Rosa Maria Lima da Silva, residente no Caminho Senhora da Lapa n.º35, 

na Freguesia de Vilar de Mouros, consumidor 10725. 

 

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 DA ATUALIZAÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA A 

MARGARIDA DE JESUS CARVALHO ESTEVES FONSECA E JOSÉ AUGUSTO 

ABREU VIEIRA DA FONSECA 

 

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, os munícipes reúnem 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 Margarida de Jesus Carvalho Esteves Fonseca, instalação n.º17373 e a 

José Augusto Abreu Vieira da Fonseca, instalação n.º 8673, residentes no Bairro 

Social, casa 7, bloco 3, na Freguesia de Seixas. 
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

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

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

 

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

SANEAMENTO- MARIA IRENE MARTINS DIAS CRUZ 

 

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 Irene Martins Dias Cruz, 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 na Rua da Baralho 

n.º62, 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 11 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – SOFIA ALEXANDRA DE MIRANDA LOUREIRO 

 

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 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

19 

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, dezembro de 2013, e janeiro 

de 2014, a Sofia Alexandra de Miranda Loureiro, residente na Rua de Bulhente 

n.º185, na Freguesia de Vila Praia Âncora, consumidor n.º 2669 (Manuel Fernandes 

Loureiro), conforme consta no anexo 2 dos parâmetros da avaliação socioeconómica 

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

Mais se propõe, que a Câmara delibere a isenção da atualização de tarifa de água. 

A referida isenção, conforme consta na deliberação de câmara do dia dezoito de 

Janeiro de 2012, 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. 

 

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

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

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

 

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

CONSUMO DE ÁGUA – ROSA MARIA FERREIRA SACRAMENTO 

 

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 de Caminha 
 

20 

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

débil”.  

Face à capitação do agregado, propõe-se a isenção total do pagamento do valor 

em divida de consumo de água referente aos meses de outubro, novembro, 

dezembro de 2013, e janeiro, fevereiro de 2014 a Rosa Maria Ferreira 

Sacramento, residente na Rua 5 de outubro n.º146, na Freguesia de Vila Praia de 

Âncora, consumidor n.º 4603 (Maria de Fátima Loureiro S.), 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 13 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VICE-

PRESIDENTE DE CÂMARA DATADO DE 28 DE FEVEREIRO 2014 

 

Nos termos da informação dos serviços, propõe-se a ratificação do despacho do 

Senhor Vice-Presidente de Câmara de 28 de fevereiro de 2014 que prorrogou o 

prazo para apresentação das propostas no âmbito do concurso “2013_34- Prestação 

de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, Fornecimento, Manutenção e 

Lavagem de Contentores e Limpeza Urbana do Município de Caminha.” 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que a ratificação da proposta 

pressupõe a correção de três erros: em primeiro lugar, de uma página para a outra, 

a proporção de duas variáveis passa de 50/50 para 60/40; em segundo lugar, duas 

entidades referidas estão trocadas; por último, no caderno de encargos, aparece 

como fator valorativo a realização de uma campanha de educação ambiental pelo 

prestador de serviços, facto que depois não é valorizado na fórmula. 
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

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

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

 

PROPOSTA N.º 14 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DATADO DE 03 DE 

MARÇO DE 2014 QUE APROVOU AS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO 

CONCURSO DESFILE DE CARNAVAL 2014-“A FAMOSA CEGADA É O 

CARNAVAL EM CAMINHA” 

 

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

todos os interessados, no Concurso Desfile de Carnaval 2014-“A Famosa Cegada é 

o Carnaval em Caminha”, propõe-se a ratificação do despacho datado de 03 de 

março de 2014, que aprovou as normas em epígrafe que ficam a fazer parte 

integrante da ata. 

 
O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou se os prémios foram da 

responsabilidade da Câmara Municipal e como se processou a organização e gestão 

da cobrança de entrada no Teatro Valadares. 

 

O Senhor Presidente informou que a Câmara Municipal assumiu o valor dos 

montantes em prémio na totalidade, uma vez que o Movimento de Empresários de 

Caminha não conseguiria assegurar a parte de financiamento dos mesmos, tendo, 

no entanto, assumido a organização do cortejo e do baile no Teatro Valadares. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins solicitou mais informações sobre o método 

de pagamento e fundos disponíveis. 
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Uma vez que estas informações e o respetivo despacho não se encontravam 

presentes no processo, o Senhor Presidente retirou esta proposta da Ordem de 

Trabalhos. 

 

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

 

PROPOSTA N.º 15 – 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. 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

quando eram 16 horas e 45 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, 05 de março de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
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A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 
(Anabela Pereira Monteiro) 

 


