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ATA NÚMERO 11/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 

DEZANOVE DE MARÇO DO ANO DOIS 

MIL E CATORZE 

 

Aos dezanove 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: 

 

O Senhor Presidente marcou o início da reunião com a entrega das chaves dos 

gabinetes de trabalho no Edifício Paços do Concelho aos representantes do PSD e 

da CDU. Do mesmo modo, deu nota de um voto de pesar pelo falecimento de 

Josefina Teresa Fernandes Moreira, mais conhecida por Fina d’Armada, 

historiógrafa que tinha estado ligada à investigação, literatura, poesia e à valorização 

do papel da mulher na sociedade, tendo o seu falecimento ocorrido numa data muito 

próxima à do Dia Internacional da Mulher. Referiu que o município tinha 

homenageado a autora com uma medalha de mérito pelo trabalho que tinha 

desenvolvido. Declarou que considerava que era um voto de pesar de todos os 

vereadores e que transmitia o sentimento do município e dos responsáveis políticos 

do mesmo. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins acrescentou que a Fina d’Armada, natural 

de Riba de Âncora, tinha deixado pronta uma monografia que será publicada muito 

brevemente, que ela preparou e fez questão de acabar.  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins declarou que, conforme uma notícia 

publicada pelo Caminha 2000, existia uma empresa interessada em aumentar o 

número de trabalhadores de dez para trinta e que esta tinha entrado em contacto 

com a Câmara Municipal; disse que existiam espaços nos Centros Coordenadores 

de Transportes de Vila Praia de Âncora e de Caminha e no primeiro andar do 

Mercado Municipal de Vila Praia de Âncora onde a empresa poderia ser instalada, 

sendo que o importante era a promoção de postos de trabalho. Em relação ao corpo 

da notícia, disse que queria deixar algumas reflexões, pois alguns aspetos da notícia 

não correspondiam à verdade, sendo que leu o seguinte: 

 

“Relativamente à incubadora de empresas, ao contrário do que diz na peça do 

Caminha 2000, não avançou porque não houve vontade política do atual executivo 

em continuar o projeto. A Câmara conseguiu uma parte do edifício de forma gratuita 

para dinamizar a incubadora e abriu concurso. Sei que houve pessoas interessadas, 

inclusivamente a Liliana Silva fazia parte de um dos projetos e o atual executivo não 

quis avançar. Provavelmente por se tratar de um projeto que vinha do PSD o projeto 

foi abandonado ou desvalorizado. 

O TecCaminha é da iniciativa do grupo Vida Económica e acho estranho e de mal 

tom que queiram que este grupo seja um parceiro e se venha tecer comentários 

menos felizes acerta do projeto desenvolvido por um privado e que a Câmara PSD 

deu apoio incondicional em todos os momentos. De resto não admira que 80% das 

pessoas nas entrevistas venham pedir emprego uma vez que foi exatamente isso 
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que o PS fez em campanha eleitoral, prometer mais emprego a todos. É natural que 

os munícipes agora venham cobrar as promessas feitas. 

Dou, no entanto, os parabéns aos empresários que continuam a lutar para manter os 

postos de trabalho e que até mesmo equacionam expandir. É sinal que o país está a 

recuperar da grave crise que o governo socialista nos deixou.” 

 

Em seguida, em relação à informação financeira requerida, disse o que aqui se 

transcreve: 

 

“Para que conste em ata, e segundo as informações que requeremos a V. Ex.ª Sr. 

Presidente, ao contrário do que afirmou tão convictamente, a Câmara Municipal de 

Caminha que herdou tinha boa saúde financeira e não é de modo nenhum verdade 

que não tinha dinheiro para um prego ou para comprar a lembrança que queria 

comprar para a entidade visitante: 

A Câmara teve de 19 a 31 de outubro de 2013: 914.250,30 euros de receita; pagou 

1.081. 910,21 euros de despesas; e tinha 1.762.521,34 euros de disponibilidades 

nos bancos e em caixa.  

De 1 a 30 de novembro: Teve 1.084.483,42 euros de receita; pagou 1.311. 996,90 

euros de despesas; e tinha 1.629.507,42 euros de disponibilidades nos bancos e em 

caixa. 

De 1 a 31 de dezembro: 1.803.235,15 euros de receita; pagou 1.921.460,67 euros 

de despesas; e tinha 1.596.897,44 euros de disponibilidades nos bancos e em 

caixa.” 

 

Reiterou que isto queria dizer que não era verdade que a Câmara Municipal não 

tinha dinheiro, como tinha sido referido anteriormente; disse que se não existiam 

fundos disponíveis, podiam ter sido antecipadas receitas; acrescentou que iriam 

aprovar um contrato com o mesmo técnico que o antigo executivo tinha consultado e 

que tinha sido o mesmo a fornecer estas informações, comentando que se não as 

consideravam corretas por que razão tinham consultado o mesmo técnico. 
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Posteriormente apresentou as seguintes questões: 

 

- o que se passava com as reclamações de infiltrações de água no mercado de Vila 

Praia de Âncora; 

- qual era a situação do Ferry, uma vez que considera o assoreamento preocupante, 

e qual era o futuro do ferry e da ligação entre Caminha e A Guarda; 

- qual o futuro do setor primário no concelho e que medidas estavam planeadas para 

o desenvolvimento da agricultura e da floresta (esta questão foi dirigida ao Senhor 

Vereador Guilherme Lagido); 

- qual ponto da situação dos contratos de execução que teriam de ser realizados 

com as Juntas de Freguesia;  

- que medidas existiam ou estavam planeadas para a fixação dos jovens quadros do 

concelho; 

- se estavam em discussão os grandes investimentos nacionais e o que este 

executivo iria reivindicar para Caminha; 

- explicação sobre os pormenores da obra da reposição da duna dos Caldeirões, 

nomeadamente calendarização, quem seriam os responsáveis pelas mesmas, entre 

outros; 

- se a questão do mau piso em algumas ruas seria tratada com a Junta de Freguesia 

de Vilarelho, uma vez que tinha recebido reclamações nessa manhã; 

- qual o plano de poupança energética do município, uma vez que tinha reparado 

que, em Caminha e Vila Praia de Âncora, a iluminação pública encontrava-se a100% 

depois da meia-noite;  

- se existia alguma intervenção planeada para a erradicação do fibrocimento 

nalgumas escolas do concelho; 

- qual o ponto da situação do PIP do Continente. 

 

Por fim apresentou dois requerimentos: 
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“Flamiano Gonçalves Martins, na qualidade de vereador da Câmara Municipal de 

Caminha, que tem o poder e o dever de fiscalizar o Executivo, vem, ao abrigo da Lei 

75/2013 de 12/09, no âmbito da fiscalização dos atos do executivo, requerer que V. 

Ex.ª se digne fornecer cópias de todos os despachos exarados de 21 de outubro de 

2013 a 19 de Março de 2014, tanto pelo Sr. Presidente como pelos Srs. Vereadores 

sobre todos os assuntos relacionados com a gestão e direção dos recursos 

humanos afetos aos serviços municipais.” 

 

“Flamiano Gonçalves Martins, casado, residente na freguesia de Riba de Âncora, na 

qualidade de vereador da Câmara Municipal de Caminha vem, ao abrigo da Lei 

75/2013 de 12/09, no âmbito da fiscalização dos atos do executivo, requerer a V. 

Exª. se digne fornecer, mensalmente, a documentação que abaixo referencio de 

controlo financeiro, em conformidade com o estabelecido no POCAL: 

Receitas:  

Controlo orçamental da receita mensal e acumulado 

Despesas/pagamentos: 

Lista de ordens de pagamento mensal e acumulado 

Disponibilidades:  

Balancete analítico do plano da geral mensal e acumulado 

 

Mais, requer que a documentação atrás mencionada seja junta à documentação 

anexa que nos é enviada para a 1ª reunião ordinária de cada mês.” 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva declarou que considerava o cartaz relativo ao 

Dia Internacional da Mulher ofensivo e que o sentimento era partilhado por outras 

pessoas; disse que considerava que não fazia sentido num país onde o homem e a 

mulher eram “exatamente iguais, tirando a parte física”. Do mesmo modo criticou um 

cartaz que informava sobre a entrada grátis na Praça da República para fazer 

zumba. Referiu que tinha chegado um comunicado aos infantários para as crianças 

fazerem uma t-shirt alusiva à igualdade entre o homem e a mulher para depois 
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entregar na Assembleia da República e que, na sua opinião, deveriam ter cuidado, 

pois seria necessário informar as crianças das possíveis diferenças, sendo que a 

educação com que estava familiarizada e que estava a ser dada às crianças era que 

não existiam diferenças entre o homem e a mulher. Referiu que o muro da Quinta da 

Barrosa continuava tombado, sendo que o considerava extremamente perigoso. 

Criticou a quebra de protocolo por não terem sido convidados para a apresentação 

formal do escritor canadiano que tinha estado no município. Finalmente criticou o 

facto de os cheques que foram atribuídos como prémio no Caminha Doce terem tido 

o nome do Senhor Presidente e não do município de Caminha, uma vez que tinha 

sido o município, e não o Senhor Presidente, a atribuir o prémio. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício deu a conhecer um estudo feito pela empresa 

de consultoria Bloom Consulting, intitulado “Portugal City Brand Ranking”, sobre os 

municípios de Portugal e convidou os presentes a ler e a publicitar o mesmo, porque 

colocava Caminha numa posição vantajosa. Também disse que desde o anterior 

executivo que o parque de estacionamento localizado em frente à Escola Primária 

de Caminha era público e sugeriu que se fizesse uma campanha de informação 

junto da escola e dos comerciantes para que ocupassem este parque em vez de 

ocupar a Rua S. João de Deus. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins acrescentou que alguns utentes estavam a 

receber as faturas da água quase na data do limite de pagamento. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que, em relação à primeira intervenção do 

Senhor Vereador Flamiano Martins, este continuava a insistir no mesmo assunto, 

esclarecendo que dinheiro não era o mesmo que compromissos nem orçamento, 

tendo comentado que, com o início das novas oportunidades, a Câmara poderia 

proporcionar um curso para esclarecer este assunto. 
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Tanto a Senhora Vereadora Liliana Silva e o Senhor Vereador Flamiano Martins 

declararam que consideravam o comentário do Senhor Vereador Rui Teixeira 

ofensivo. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que o que Senhor Vereador tinha retirado 

da informação que a Câmara Municipal forneceu na última reunião foram 

informações referentes ao que existia nas contas bancárias, ou seja dinheiro; disse 

que tinha sido efetuado o pagamento dos compromissos que já estavam assumidos 

pelo executivo anterior e que, como o Presidente tinha referido várias vezes, a 

Câmara Municipal e o atual executivo não tinham podido assumir qualquer 

compromisso desde a tomada de posse até ao final do ano, porque os fundos 

disponíveis eram negativos. Explicou que o documento orientador da Câmara era o 

orçamento e que o orçamento previsto da Câmara Municipal para 2013 tinha sido 23 

milhões de euros e que esse era o documento orientador de que se tinham servido 

para antecipar receita, mas que a execução orçamental não tinha passado dos 21 

milhões. Explicou que isto se tinha devido, principalmente, por um lado à receita 

prevista no âmbito do ferry, mas que não tinha sido recebida, e por outro à receita de 

herança de imóveis que também não se tinham chegado a efetuar; disse que 

efetivamente essa receita não se tinha efetuado, embora estivesse incluída nos 

fundos disponíveis previstos para aquele ano. Disse que o atual executivo tinha 

iniciado o seu mandato com mais de 26 milhões de euros em compromissos 

assumidos e que a Câmara Municipal não tinha podido assumir mais, conforme 

estava referido no relatório da auditoria efetuada. Esclareceu que não tinha sido 

possível antecipar receita, porque esta não existia no próprio ano e não se podia 

antecipar receita do ano seguinte uma vez que o orçamento não tinha sido 

aprovado. Disse que, em termos de saldos, disponibilidades e tesouraria, o Senhor 

Presidente iria ler a resposta ao requerimento que o PSD tinha feito na reunião 

anterior e que a situação ficaria clara. Afirmou que a Câmara Municipal não pôde de 

facto assumir compromissos, que todos os compromissos que tinham sido pagos e 

estavam na listagem tinham sido assumidos pelo anterior executivo. Acrescentou 
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que, quando o atual executivo iniciou o mandato, existiam compromissos assumidos 

por faturar que não estavam incluídos na dívida, no valor de 6 milhões de euros, e 

que forneceria esta informação se fosse necessário. Concluiu dizendo que as 

disponibilidades que existiam tinham sido utilizadas para pagar os compromissos 

que o anterior executivo tinha assumido.   

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins afirmou que não tinha visto alguns dos 

dados referidos pelo Senhor Vereador Rui Teixeira no relatório e que poderiam 

esclarecê-los no futuro. Referiu que o facto de as disponibilidades terem sido 

utilizadas para pagar os compromissos previamente assumidos era uma situação 

normal. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João, relativamente à questão do fibrocimento, 

declarou que também se tratava de uma preocupação prioritária, tanto do executivo 

como de alguns encarregados de educação, que tinham feito chegar por escrito 

algumas questões; disse que o agrupamento tinha delineado algumas estratégias 

para a escola e que o Ministério da Educação ainda estava a fazer o levantamento 

de todas as escolas e a elencar algumas soluções. Relativamente à questão do Dia 

Internacional da Mulher, declarou que lamentava que não se tratasse de uma 

questão consonante entre todos, uma vez que, apesar de ser uma aspiração de há 

várias décadas que a questão da igualdade fosse assumida por todos, esta não se 

trata de uma realidade; convidou os presentes a ler o V Plano Nacional para a 

Igualdade, para verificarem as questões. Acrescentou que era de sublinhar o 

trabalho desenvolvido no âmbito do apoio a vítimas de violência doméstica desde 

2006 pelo concelho, iniciado com o anterior executivo, uma vez que também se 

tratava de um problema que afetava e atingia menores e famílias do concelho. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido afirmou que, em relação à questão sobre o 

setor primário, seria necessário criar uma dinâmica diferente relativamente a este 

setor, mais especificamente à agricultura e florestas. Declarou que tinham 
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promovido iniciativas mensais de informação, esclarecimento e debate sobre 

temáticas relativas à agricultura, em particular sobre a agricultura familiar, e que 

também haveria iniciativas relativas às florestas. Referiu que estavam a ser 

promovidas iniciativas no sentido de divulgar, por exemplo, a nova versão do que 

eram antes as iniciativas Leader, financiamentos, assim como a questão da 

fiscalidade do setor agrícola e florestas, entre outras, que culminariam na realização 

de um seminário previsto para setembro. Comentou ainda que tinha ficado 

surpreendido com a ampla participação existente nestas sessões. Em relação às 

florestas, afirmou que tinham tido duas reuniões, uma com o Conselho Diretivo e 

outra com a Associação Florestal, no sentido de tentarem dinamizar algumas 

iniciativas, embora não houvesse muito a fazer, uma vez que o quadro comunitário 

estava a terminar, sendo que também não existiam grandes ideias ou certezas sobre 

o próximo quadro comunitário. Disse que o futuro do setor primário começava 

primeiro por informar as pessoas e dar um conjunto de perspetivas sobre o que se 

poderia fazer. Acrescentou que, em princípio, o tema do seminário previsto para 

setembro teria como foco a agricultura familiar, uma vez que era a que melhor se 

adaptava à região. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins sugeriu que os programas de estágios 

profissionais fossem utilizados para ajudar os agricultores, por exemplo com a ida de 

técnicos ao terreno. Em relação à área florestal, disse que considerava que era 

necessário dinamizar um pouco as associações existentes. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido afirmou que estava mais preocupado em 

motivar as pessoas para a necessidade e procura de oportunidades de se promover 

investimento nalguns setores da agricultura; disse que considerava a agricultura dos 

pequenos espaços uma boa opção devido à estrutura de propriedade pequena típica 

do concelho, à boa exposição solar, níveis de humidade, existência de alguns solos 

férteis que poderiam ser rentabilizados, especialmente em relação a pequenos frutos 

e alguma horticultura de ar livre. Disse que poderiam, através de estágios 
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profissionais, arranjar técnicos que dessem apoio aos agricultores, o que também 

significaria salvaguardar um conjunto de saberes que se poderia perder se a 

geração atualmente em idade ativa não entrasse nesse tipo de negócio, mas que 

isto teria de ocorrer na devida altura, ou seja quando se pudessem fazer 

candidaturas, referindo que provavelmente poderia ser no fim do ano. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins afirmou que estavam a repetir ações do 

executivo anterior e que considerava que era necessário que os agricultores se 

unissem, de modo a conseguirem colocar os seus produtos no mercado. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido declarou que não concordava com o 

Senhor Vereador, afirmando que os agricultores conseguiam vender os seus 

produtos facilmente a diferentes fornecedores, pois já existiam unidades que 

recolhiam esses tipos de produtos; comentou que se fosse necessário esperar que 

os agricultores estivessem de acordo para criar uma unidade para comercializar os 

seus produtos o processo seria mais difícil. Em relação à questão do muro da Quinta 

da Barrosa, disse que seria necessário uma intervenção, mas que esta deveria ser 

global e articulada; reiterou que não existia risco nenhum, pois o que estava em 

risco já tinha ruido. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva afirmou que o muro tinha caído devido ao 

parque de estacionamento que iam criar naquela zona; comentou que pelo menos 

deveriam retirar as pedras que tinham caído para o meio do caminho; enfatizou que 

considerava que existia ali um risco e acrescentou que considerava que estavam 

com alguma dificuldade em aceitar as opiniões e sugestões da oposição e que 

estava a assistir a comentários lamentáveis durante a reunião. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que iriam verificar a possibilidade de 

retirar as pedras, reiterando que não existia risco, enquanto analisavam como iriam 
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intervir. Do mesmo modo, disse que também iria verificar a questão das faturas 

estarem a chegar demasiado próximo da data limite de pagamento. 

 

O Senhor Presidente declarou que gostaria de prestar alguns esclarecimentos e 

complementar algumas informações sobre as matérias apresentadas. Em relação à 

intervenção da Senhora Vereadora Liliana Silva, afirmou que a questão da igualdade 

ainda era uma questão fundamental; disse que, em Portugal, as mulheres, pelo 

mesmo trabalho, recebiam menos do que os homens; a percentagem de mulheres 

desempregadas era muito maior que a percentagem de homens desempregados; 

em determinados estratos sociais, ainda eram tratadas abaixo do que é considerada 

a dignidade humana; disse que ainda havia muito caminho por percorrer em 

Portugal e que, por esse motivo, era importante seguir as recomendações da UE e 

do país nesta matéria, acrescentando que se tratava de uma preocupação partilhada 

por cidadãos de diferentes espectros políticos. Referiu ainda que a eurodeputada do 

PS Edite Estrela tinha sido considerada a melhor deputada do Parlamento Europeu 

nas questões da igualdade e do trabalho pelo trabalho que realizou na identificação 

de questões de desigualdade profundas. 

Em relação ao relatório que o Senhor Vereador Mário Patrício tinha referido, disse 

que se tratava de um relatório interessante, que avaliava os municípios nas 

vertentes do viver, investir e visitar. Esclareceu que dava ao município uma boa 

classificação no que dizia respeito ao visitar, uma classificação bastante razoável e 

interessante no que dizia respeito à possibilidade de investimento, especialmente no 

setor turístico, mas que o colocava abaixo do meio da tabela no que dizia respeito 

ao viver no município, esclarecendo que essa era a vertente que mais o preocupava. 

Informou que tinha sido pedido um parecer à Associação Portuguesa do Ambiente 

(APA) a propósito da implantação do edificado da Sonae naquele local e que este 

era o último gesto do processo; no entanto, ainda não havia indicação nos serviços 

da receção do parecer e que por isso não tinha outra indicação a propósito do PIP. 

Relativamente ao assoreamento, disse que, naquele momento, um técnico da 

Câmara Municipal estava em Espanha a tentar encontrar alternativas para resolver 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

12 

aquela matéria; explicou que existiam algumas dificuldades, sendo a menor delas, 

para resolução imediata do problema, a questão do relacionamento com A Guarda, 

tendo aproveitado para dizer que tinha uma reunião marcada para o fim do mês com 

a autarquia de A Guarda, pois até ao final de março teriam de ser tomadas algumas 

decisões. Esclareceu que as dificuldades estavam relacionadas com a 

comercialização de areia, pois a Câmara não tinha a possibilidade de pagar esse 

serviço de imediato, sendo que se fosse pago através da venda da areia a situação 

seria diferente, no entanto a lei colocava vários entraves a essa matéria, 

acrescentando que estava a ser feito o possível, pois todos queriam que o ferryboat 

funcionasse regularmente. 

Sobre os contratos de execução e os montantes em causa para as freguesias, disse 

que estavam a preparar os mesmos; referiu que tinham sido feitos ajustes aos 

montantes, uma vez que muitas das transferências correntes feitas nos anos 

anteriores tinham deixado de fazer sentido face às competências e que era 

necessário assegurar os presidentes de junta que o facto de, por exemplo, haver 

uma transferência de montantes financeiros menor que nos outros anos não 

pressupunha um investimento menor nas freguesias, uma vez que este seria feito 

por outras vias. Disse que até ao momento se tinha reunido com os presidentes de 

Âncora, Vilar de Mouros, Vila Praia de Âncora, Venade e Azevedo, Argela, Riba de 

Âncora, Dem e que teria as próximas em breve, sendo que, nestas reuniões, tentava 

conciliar as exigências das juntas de freguesia e as possibilidades da Câmara 

Municipal. 

Relativamente à notícia referida, explicou que se tratava de uma oportunidade que 

os empresários queriam aproveitar e que tinham estado a tentar encontrar 

alternativas; disse que, como tinha referido ao jornalista que o tinha interrogado 

sobre esta matéria, tinham tentado levar a questão a quem pudesse fornecer uma 

resposta, sendo que os empresários compreendiam que não era da 

responsabilidade da Câmara arrendar um espaço ou encontrar um espaço, sendo 

que estava confiante de que se podia encontrar uma alternativa no âmbito das 

possibilidades da antiga Regency. 
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Sobre os investimentos de valor acrescentado, primeiro forneceu uma 

contextualização do mesmo: disse que o próximo quadro comunitário iria ser 

bastante exigente para todos, que iria depender menos do Estado, especificamente 

da administração central e das autarquias, apesar de ainda manterem uma 

componente estrutural ligada ao Estado, e mais do potencial das empresas e das 

universidades que, segundo notícias recentes, se tinham juntado para poder acorrer 

a estes financiamentos. 

O Governo tem questionado as regiões sobre as apostas de investimento de valor 

acrescentado e tecido algumas regras, nomeadamente em relação a emprego, 

conhecimento e desenvolvimento de todas as matérias ligadas à investigação 

científica, sendo que também eram muito claras em relação ao conceito de “last 

mile”, que tinha a ver com uma prioridade zero que tinha sido dada às estradas e 

infraestruturas rodoviárias.  

Declarou que, relativamente à zona a que o município pertence, as grandes matérias 

eram a questão do porto de mar de Viana de Castelo; a questão da eletrificação e 

modernização da Linha do Norte; a possibilidade de resolver os problemas 

estruturais nas ligações rodoviárias à autoestrada em Paredes de Coura; a 

inexistência de uma ligação a Espanha. Em relação ao último aspeto, o que 

constava nos cadernos provisórios era a expressão “ligação a Espanha”, que não 

referia explicitamente a questão da ponte ou da ligação de ferryboat, pois queria que 

pelo menos uma delas fosse uma opção, uma vez que era importante para o 

município ter uma ligação séria, coerente e permanente entre o município de 

Caminha e Galiza. 

Em relação à Duna dos Caldeirões, as condições adversas tinham tido incidência no 

interior do concelho (sendo que no que dizia respeito a muros, pisos de estradas, 

entre outros, os técnicos da Câmara Municipal estavam no terreno sob a 

coordenação do Senhor Vereador Guilherme Lagido) e em particular na zona 

costeira, nomeadamente o afundamento de algumas embarcações na foz do Minho 

e as questões do paredão de Moledo e da Duna dos Caldeirões em Âncora e Vila 

Praia de Âncora. Esclareceu que o primeiro desafio tinha sido lançar o alerta à 
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comunidade e sociedade; disse que, quando perceberam que tinha havido alguma 

lentidão na resposta, tinham recorrido aos meios de comunicação social, pois tinha 

sido necessário distinguir Caminha em relação às restantes zonas afetadas do país. 

Declarou que o Ministro tinha anunciado uma obra de 1.4 milhões de euros para 

recuperar aquela zona de proteção dunar. Em relação aos responsáveis pela obra 

em si, entre o Governo, a Agência Portuguesa do Ambiente, a POLIS Litoral Norte 

ou o município, tinha havido uma preferência para que a POLIS Litoral Norte 

assumisse a proposta do projeto, todos os mecanismos procedimentais para 

resolver o problema e, posteriormente, a própria obra. Disse que através da POLIS 

poderiam aceder ao financiamento e que foram encontradas soluções de acordo 

com os técnicos da POLIS que tinham liderado o processo, apesar de a Câmara 

Municipal também ter tido um papel ativo; disse que os pescadores, associações 

ambientalistas, juntas de freguesia tinham sido consultados e que, a partir deste 

diálogo, tinha sido desenhado um projeto que previa uma série de ações que se 

dividiam em dois momentos: antes e depois da época balnear. Antes da época 

balnear, em Vila Praia de Âncora, seria realizado um trabalho de consolidação de 

margens, retirada do passadiço, limpeza de alguma zona e vegetação, reposição do 

leito do rio no seu curso normal, com a necessidade de rasgar valas naturais, para 

estabilizar a situação e evitar ter máquinas na praia nos meses de verão. Disse que 

a situação era menos complexa em Moledo: levantar o paredão, corrigir as 

estruturas ao longo do paredão que tinham sido danificadas pela agitação marítima, 

assim como realizar a obra do cordão dunar de há dois anos. Enfatizou que era 

necessário fazer todos os possíveis para aproveitar o financiamento da POLIS 

Litoral Norte para que as obras avançassem rapidamente, em particular em Vila 

Praia de Âncora. Em relação ao trabalho que já tinha sido realizado, mencionou que 

tinham sido feitos avanços em relação à retirada dos passadiços. Disse que era 

importante que o processo fosse agilizado, no entanto tinham de ser seguidos 

procedimentos e cumpridas regras de contratação pública, por exemplo o facto de 

não ser possível atribuir a obra a um empreiteiro sem convidar pelo menos três 

empresas a fornecer um orçamento. Concluiu dizendo que tinha saído uma 
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mensagem do executivo de pressão sobre a POLIS Litoral Norte para a necessidade 

de a obra avançar rapidamente. 

Declarou que gostaria de dar alguns esclarecimentos em relação ao que o Senhor 

Vereador Flamiano Martins tinha apresentado, respondendo a um dos 

requerimentos que o PSD tinha apresentado na última reunião de Câmara. 

Recordou que tinham sido apresentados dois requerimentos, mas que um deles 

obrigava a um trabalho intensivo por parte dos serviços, que tinha a ver com a 

listagem das faturas por pagar dos fornecedores do município desde outubro de 

2013. Em resposta ao requerimento dos Senhores Vereadores do PSD de 5 de 

março de 2014, onde se requer informação sobre “o saldo existente na Câmara 

Municipal aquando a entrada do primeiro executivo da Câmara Municipal liderado 

por Júlia Paula Costa”, foi coligida toda a informação junto dos serviços, de modo a 

poder dar o esclarecimento que segue: o sado existente, ou seja, as disponibilidades 

existentes ao tempo do início do primeiro mandato do executivo liderado pela 

Doutora Júlia Paula Costa e reconhecidos por esta eram na ordem de 1.844.521,54 

euros. Em jeito de comparação, referiu que as disponibilidades existentes ao tempo 

do início do mandato deste executivo alcançavam os 1.852.374,89 euros. Disse que 

o município tinha, por isso, em 18 de outubro de 2013, pouco menos de oito mil 

euros nas suas contas bancárias do que em 31 de dezembro de 2001; disse ainda 

que, em dezembro de 2001, a título de encargos assumidos e não pagos a 

fornecedores e ao Estado, capital em dívida em virtude de empréstimos e operações 

não orçamentais, a despesa da Câmara Municipal de Caminha era de 1.471.344,73 

euros; em outubro de 2013, a título de dívidas de fornecedores com conta corrente, 

de fornecedores com conta de imobilizado, capital em dívida em virtude de 

empréstimos e operações não orçamentais, a despesa da Câmara Municipal de 

Caminha era de 10.520.276,19 euros. Em resumo, e respondendo diretamente à 

pergunta formulada pelos senhores vereadores, o saldo herdado pelo executivo 

liderado pela Doutora Júlia Paula Costa era um saldo positivo de 373.176, 80 euros; 

o saldo herdado pelo executivo atual foi um saldo negativo de 8.667.900,30 euros. 
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Concluiu dizendo que os documentos que suportavam esta informação seguiam em 

anexo e que esperava que esta matéria estivesse esclarecida. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2014/03/05 

 

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 março passado. 

 

O Senhor Flamiano Martins solicitou que fosse corrigida uma parte em relação ao 

faseamento, nomeadamente que tinham pedido que todas as fases fossem 

discutidas e não apenas as seguintes, conforme constava em ata, na página 12, 

uma vez que era precisamente na primeira fase que havia alguns problemas, como 

o Engenheiro Mário Patrício tinha referido. 

 

O Senhor Presidente propôs que a ata fosse aprovada na condição de se proceder 

às alterações sugeridas pelo Senhor Vereador. 

 

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 DO PROJECTO BASE – “FASE 1 

REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA DE 

CAMINHA” 
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Subsequente ao Plano Base vencedor do concurso público de conceção do projeto 

“Requalificação e Revitalização da Frente Ribeirinha de Caminha”, deliberado na 

Reunião de Câmara de 05/03 e aprovado no Conselho de Administração da Polis a 

06/03, cumpre informar que estão reunidas todas as condições para se proceder ao 

desenvolvimento dos trabalhos junto da equipa Castro Calapez, Arquitetos. 

Mais informo que de entre as várias versões que a equipa apresentou à Câmara 

Municipal de Caminha, entretanto discutidas nas reuniões de 17/01, 24/01, 13/02 e 

28/02 (esta última com o Eng.º Norberto Ribeiro para articulação com o PDIP), a 

equipa deverá então assegurar a entrega do Projeto de Execução nos termos 

firmados, designadamente na solução funcional per si. 

Assim, a proposta vencedora, apurado e aprovado o Plano Base – programa 

funcional definido – a proposta enquadra 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. 

Entende-se que o projeto Fase 1 poderá decorrer de forma independente das 

restantes fases, objetivando o balizamento relacional do programa funcional 

proposto em sede do Plano Base. 

Para cumprimento do n.º 1 do artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos, 

estabelece que o caderno de encargos do procedimento de formação dos contratos 

de empreitadas de obras públicas deve ser integrado por  um programa e um projeto 

de execução. A Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho, regulamenta este artigo do 

CCP. Assim, de acordo com o art.º 3.º da Portaria referida o projeto contempla as 

seguintes fases: 

a) Programa base; 

b) Estudo prévio; 

c) Projeto Base; 

d) Projeto de execução e Assistência técnica. 
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De acordo com o n.º 1 do art.º 6.º o projeto base é constituído por peças 

desenhadas e escritas e outros elementos de natureza informativa que permitam a 

conveniente definição e dimensionamento da obra, bem como o esclarecimento do 

modo da sua execução. 

Esta aprovação é fundamental para o desenvolvimento da última fase antes de obra, 

o projeto de execução, que desenvolve o Projeto base aprovado, sendo constituído 

por um conjunto coordenado das informações escritas e desenhadas de fácil e 

inequívoca interpretação por parte das entidades intervenientes na execução da 

obra, obedecendo ao disposto na legislação e regulamentação aplicável. 

Assim, face à informação propõe-se que a Câmara delibere aprovar o projeto base 

referente à “Fase 1 - Requalificação e Revitalização da Frente Ribeirinha de 

Caminha” e em consequência dar início ao projeto de execução, que uma vez 

concluído, dotará a Polis Litoral Norte de condições que permitam proceder à 

abertura do procedimento de contratação pública e concorrer aos fundos estruturais 

do QREN. 

 

O Senhor Presidente apresentou o ateliê responsável pelo projeto e agradeceu ao 

Engenheiro Calapez, à equipa que o rodeou, assim como a toda a equipa da 

Câmara que tinha trabalhado no projeto, nomeadamente a arquiteta Lara Mendes e 

aos senhores vereadores responsáveis por esta área, nomeadamente os Senhores 

Vereadores Rui Teixeira e Guilherme Lagido. 

Reiterou a importância da aprovação da primeira fase do projeto, por um lado 

porque sabiam que era um anseio da população de há muito tempo e porque 

gostariam que a zona fosse reconhecida como paisagem cultural pela UNESCO, 

mas também porque tinham “soluções envelhecidas e uma ideia desgastada e 

pouco coerente” relativamente às necessidades atuais do espaço. Assim, seria 

necessário aprovar a proposta de modo a que fosse possível candidatarem o projeto 

às últimas oportunidades do QREN, pois a requalificação da zona ribeirinha só se 

daria caso usufruíssem de financiamento comunitário, uma vez que a Câmara não 
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teria possibilidade de acorrer a uma obra que poderia atingir os dois e meio a três 

milhões de euros. Disse que como tinha sido criada uma expetativa, pelo facto de 

terem ouvido as associações de pescadores, a Junta de Freguesia, de ser 

apresentado à Câmara, e que era importante não a “defraudar”. Reiterou que o 

financiamento não estava assegurado, mas que com a aprovação da proposta 

teriam feito o seu dever, pois se esta não fosse aprovada, certamente não 

conseguiriam o financiamento; explicou que seria uma decisão da administração 

central relativamente à gestão dos últimos fundos do QREN, sendo que considerava 

que o Governo iria querer dar coerência ao projeto da POLIS Litoral Norte depois 

das intervenções em Esposende e Viana do Castelo e porque considerava que 

existia uma vontade da administração central de dar maior execução possível no 

âmbito do QREN. Por fim pediu ao Senhor Arquiteto Calapez que apresentasse o 

projeto de execução da primeira fase. 

 

O Arquiteto Calapez fez uma apresentação do projeto “Frente Ribeirinha de 

Caminha” em Power Point, dando conta de todo o troço pormenorizadamente.  

 

O Senhor Vereador Mário Patrício perguntou se a única alteração em relação ao 

projeto base tinha sido a rampa e se o perfil da marginal iria diminuir. 

 

O Senhor Arquiteto Calapez explicou que havia um realinhamento do arruamento 

da zona da praça, porque havia uma ideia relativamente a um túnel, que tinha sido 

um dos desideratos do concurso; esclareceu que o desenho tinha sido feito de forma 

a potenciar a ecovia, mas que as infraestruturas e tudo o que tinha sido concebido 

para a primeira fase permitiam que fosse possível, mais tarde, a construção de, por 

exemplo, um túnel ou outra estrutura naquele troço. Em relação à questão sobre o 

cais dos pescadores, disse que havia muitas intervenções e que aquela seria uma 

delas; explicou que algumas zonas chegariam a ter mais de sete metros, uma vez 

que incluía a parte da floreira e que, para além disso, também iria existir uma 

escadaria. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou se a estrada atual seria 

aproveitada e se diminuía de largura. 

 

O Senhor Arquiteto Calapez disse que esta seria diminuída, mas que parte seria 

aproveitada, esclarecendo que esta estreitava e recuava e que se tratava de um 

trabalho importante devido à zona da ecovia. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva questionou, uma vez que aquele espaço se 

tornaria aprazível para as famílias, se existia alguma proteção por causa do rio, por 

exemplo na eventualidade de uma criança se distrair, e se não seria possível colocar 

algo depois. 

 

O Senhor Arquiteto Calapez disse que a obra não contemplava situações dessas, 

mas que no que dizia respeito à segurança para aquele tipo de espaços, a 

iluminação era uma fator importante. Em relação ao gradeamento, o problema seria 

a perda da possibilidade de usufruir da vista do estuário. Explicou que teriam uma 

zona de escadaria em vez do paredão, o que minimizaria esse tipo de risco. Em 

relação a outras áreas, o único gradeamento previsto seria na zona da rotunda, mas 

que, em termos de desenho, ainda estavam a afinar a peça.  

 

O Senhor Vereador Mário Patrício disse que iriam votar a favor, mas que teriam 

feito ao contrário: primeiro teriam apresentado e discutido o projeto e depois tê-lo-

iam trazido a Reunião de Câmara; isto porque ainda podia haver a necessidade de o 

projeto ser ligeiramente alterado, para ir ao encontro de alguns interesses dos 

comerciantes e moradores. Levantou ainda a questão de a rampa estar virada a 

norte, comentando que não lhe parecia lógico. 

 

O Senhor Presidente declarou que aquela questão tinha surgido das discussões 

dos pescadores.  
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O Senhor Vereador Mário Patrício reiterou que se estava a referir à forma como o 

processo estava a decorrer; que este devia ser dado a conhecer à Junta de 

Freguesia de Caminha oficialmente, assim como aos empresários, pescadores e 

cidadãos de Caminha, uma vez que a obra tinha um impacto muito grande. Disse 

que, como tinha referido na reunião anterior, era importante discuti-lo, o que não 

pressuporia alterações fundamentais, mas em relação a alguns pormenores, de 

modo a ir ao encontro dos interesses de quem vive e trabalha em Caminha. 

 

O Senhor Presidente disse que o Senhor Vereador tinha dito fazia algum sentido, 

mas que a posição do executivo na matéria também o fazia, porque era necessário 

ter um projeto consolidado para poder apresentar no caso de aparecerem 

programas com candidaturas de poucos dias, sendo que a aprovação do PSD 

qualificava ainda mais a proposta. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício acrescentou que o quadro 14/20 também 

incluiria a questão da reabilitação urbana. 

 

O Senhor Presidente comentou que se tratava de uma boa notícia, mas que não 

era claro que assim fosse. Afirmou que a votação e aprovação permitia dar 

robusteza em termos políticos à proposta, não só porque a tornava numa proposta 

de todos, mas também porque significava que o município tinha feito o seu trabalho, 

especialmente tendo em conta que ultimamente tinham aparecido programas com 

candidaturas de dois, três dias e, como a burocracia associada a uma candidatura 

era pesada, assim o município estaria preparado para apresentar o seu projeto. 

Acrescentou que isto não queria dizer que não fosse possível realizar alguns 

ajustes, mesmo que fosse necessário realizar uma reunião de emergência ou 

extraordinária. Concluiu dizendo que o importante era que fosse conseguido o 

financiamento para aquela obra, pois era de facto muito importante para a vila e para 

o concelho, pois “irradiava competitividade”. 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

22 

 

 

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 – SANTUÁRIO DE S. JOÃO D’ARGA CONSERVAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DO CONJUNTO CONSTRUIDO – APROVAÇÃO DO SEGUNDO 

RELATÓRIO FINAL E ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA 

 

Em 05 de novembro do ano 2013 deliberou a Câmara Municipal, na qualidade de 

órgão competente para contratar, aprovar as peças e a abertura do procedimento de 

concurso público atinente à empreitada supra identificada. 

Nestas circunstâncias e uma vez que o orçamento e as Grandes Opções do Plano 

para 2014 já foram aprovados, propõe-se que a Câmara Municipal, na qualidade de 

órgão competente para contratar, adjudique a presente empreitada à firma 

“Agostinho Malheiro Coelho- Construções Lda.”, pelo valor da sua proposta de € 

544.500,01 + IVA, nos termos expostos no segundo relatório final de apreciação das 

propostas, elaborado pelo Júri do procedimento, que anexo. 

 
 
O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou se estava assegurada a questão 

dos fundos disponíveis, uma vez que a adjudicação implicava a existência dos 

mesmos, e qual era o ponto de situação do protocolo com a Comissão Fabriqueira.  

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que a informação seria complementada 

quando o contrato fosse a Reunião de Câmara.  
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O Senhor Vereador Mário Patrício declarou que tinha de haver informação sobre 

os fundos disponíveis no momento da adjudicação e que não votaria a favor se esta 

não existisse. 

 

O Senhor Presidente sugeriu que a proposta fosse aprovada na condição de a 

informação sobre os fundos disponíveis ser enviada. Disse que no processo existia 

um documento da Comissão Fabriqueira a autorizar a Câmara Municipal a tomar a 

liderança do processo quer de candidatura quer da obra num momento posterior. 

Disse que tinha tido a preocupação de verificar se a classificação do mosteiro como 

monumento nacional colocava algum tipo de entrave, mas que esse aspeto estava 

acautelado juridicamente, sendo que existia um protocolo entre o município, 

subscrito pelo anterior executivo, e a Direção Regional da Cultura do Norte para que 

todas as intervenções fossem coordenadas de forma mútua. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins referiu que o documento tinha sido assinado 

por um pároco que já não se encontrava a presidir a Comissão Fabriqueira e que 

seria necessário entrar em contacto com o atual presidente.  

 

O Senhor Presidente disse que tinham entrado em contacto com a Comissão 

Fabriqueira e com o presidente da mesma e que a questão estava acautelada do 

ponto de vista jurídico. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins enfatizou que continuava a recomendar que 

se entrasse em contacto com o Presidente da Comissão Fabriqueira, 

nomeadamente o Padre Emanuel, uma vez que o presidente era o pároco, e não o 

membro com quem o Senhor Presidente tinha entrado em contacto. 

 

O Senhor Presidente disse que se iria reunir novamente com o Senhor Padre. 

 

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

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

 

PROPOSTA N.º 04 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORTING CLUB 

CAMINHENSE 

 

Em conformidade com o disposto na alínea u), n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças.” 

Face ao solicitado pelo Sporting Club Caminhense, propõe-se a atribuição de um 

subsídio no valor de 3.500,00 € para suportar despesas com os prémios de títulos 

nacionais conquistados. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício ausentou-se da discussão por fazer parte da 

Assembleia Geral do clube. 

 

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

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

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

O Senhor Vereador Mário Patrício não participou da votação por fazer parte da 

Assembleia Geral do Club.  

 

PROPOSTA N.º 05 – REDUÇÃO DA TARIFA ANUAL - “MÃOS D’ARTE- FEIRA 

DE ARTESANATO E ARTES DECORATIVAS DO CONCELHO DE CAMINHA” 

 

Considerando que nos meses de janeiro e de fevereiro de 2014, se tem verificado 

condições meteorológicas muito adversas, tendo as mesmas impedidas, o exercício 

da atividade dos artesãos;  
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Considerando que esta situação tem provocando prejuízos consideráveis, quer na 

atividade dos artesãos, quer na atratividade da feira em causa; 

Assim, propõe-se que a Câmara delibere aprovar a redução da tarifa anual em 

2014, devida pela ocupação de espaços pela realização da “Feira de Artesanato e 

Artes Decorativas do Concelho de Caminha”, do valor de 30€ (euros) para 25€ 

(euros). 

 
 

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 – RENOVAÇÃO DO CONTRATO N.º 10/2013: “AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA NO ÂMBITO DO LCPA” 

 

O contrato celebrado com o outorgante mencionado em assunto renova-se 

automaticamente por períodos de 1 ano se nenhuma das partes o denunciar, até 

16 de Abril de 2015. 

Nestes termos, o Município de Caminha pretende proceder à sua renovação, nos 

termos que se descrevem: 

   a) O trabalho a desenvolver traduz-se, de acordo com a legislação aplicável, a 

sensibilizar, delimitar minutas, guiões e ferramentas de suporte à implementação 

da LCPA e assessorar tecnicamente as decisões e registos contabilísticos; 

   b) O referido trabalho, pela sua natureza, não se pode considerar trabalho 

subordinado nem se compatibiliza com a modalidade de relação jurídica de 

emprego público; 

   c) Estima-se que o encargo correspondente para 2014 ascende a € 7.979,23 

(IVA incluído) e para 2015, € 5.699,45 (IVA incluído), o qual se encontra 

devidamente cabimentado e comprometido, estando nestes montantes prevista a 
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redução remuneratória de 6,39%, de acordo com o determinado na alínea c) do 

n.º 4 do artigo 33.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro; 

   d) O procedimento adotado foi o ajuste direto por se enquadrar a contratação no 

Capítulo I do Título III da Secção I, nos termos expressos no art. 113.º, do Código 

dos Contratos Públicos 

   e) A contraparte é o senhor “Pedro Alexandre Fernandes da Mota e Costa”, com 

sede na Rua Diogo Macedo, n.º 166, 4.º E. 

   f) O determinado no artigo 73.º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro, é 

aplicável em virtude de haver coincidência no objeto do contrato celebrado 

anteriormente com a mesma contraparte. 

Mais se informa que estão reunidos os requisitos estabelecidos na Portaria 

53/2014, de 3 de Março, aplicáveis à situação em apreço. 

Nestas circunstâncias, tendo em atenção que o objeto do contrato é prestado com 

total autonomia, não se sujeitando à disciplina e à direção de qualquer órgão ou 

serviço do município nem impondo o cumprimento de horário de trabalho, 

estamos em presença de um trabalho não subordinado. 

   Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal emita parecer favorável à 

verificação do requisito previsto na alínea a), do n.º 4, do artigo 73.º, da Lei n.º 83-

C/2013, de 31 de Dezembro, por se tratar de trabalho não subordinado. 

 

Tanto o Senhor Vereador Mário Patrício como o Senhor Vereador Flamiano 

Martins solicitaram que fosse esclarecido se a renovação do contrato era de um ou 

dois anos, uma vez que num dos documentos era estabelecido que a renovação 

seria até 2016. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira esclareceu que seria apenas um ano. 

 

O Senhor Presidente disse que a informação teria de ser retificada. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins declarou que os vereadores do PSD tinham 

votado a favor e congratulou o facto de o executivo ter renovado o contrato com o 

mesmo especialista na Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), 

pois tinha sido nele que o executivo anterior tinha confiado a orientação em relação 

à Lei, nomeadamente aos fundos disponíveis, e por se verificar que o atual 

executivo reconhecia a competência do mesmo técnico que tinha assessorando a 

Câmara de Caminha nesta matéria desde 2013. 

 

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 – AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA DISPENSA DE 

PARECER PRÉVIO DA CÂMARA NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

 

- Considerando o n.º 4 do artigo 73º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro que 

aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2014 estabelece que carece de 

parecer prévio vinculativo do membro do Governo responsável pela área das 

finanças, nos termos e segundo a tramitação a regular por portaria do referido 

membro do Governo, a celebração ou a renovação de contratos de aquisição de 

serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro, na sua redação atual e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 

05 de abril, alterado pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da 

natureza da contraparte, designadamente no que respeita a: 

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença; 

b) Contratos de aquisição de serviços cujo objeto seja a consultadoria técnica. 

- Considerando o n.º 11 do mesmo artigo 73.º, mantem plasmado que, nas 

Autarquias Locais, o parecer in casu é da competência do Órgão Executivo e 

depende da verificação dos requisitos previstos nas alíneas a) e c) do seu n.º 5, bem 
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como da alínea b) do mesmo número com as devidas adaptações, sendo os seus 

termos e tramitação regulados pela portaria referida no n.º 1 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de 

abril e 66/2012, de 31 de dezembro. 

- Considerando que ainda não foi publicada a portaria a que se refere o n.º 1, do 

artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-

B/2010, de 28 de abril; 

- Em relação à Administração Central, foi publicada no Diário da República, 1.ª série, 

n.º 43, a Portaria n.º 53/2014, de 03 de março, que regulamenta os termos e a 

tramitação do parecer prévio vinculativo; 

- Dispõe o artigo n.º 2 da citada portaria que os termos e tramitação previstos na 

mesma se aplicam a todos os contratos de aquisição de serviços, nomeadamente 

nas modalidades de tarefa e avença e, ou, cujo objeto seja a consultadoria técnica 

designadamente a jurídica, arquitetónica, informática ou de engenharia, celebrados 

por órgãos, serviços e entidades abrangidos pelo âmbito da Lei n.º 12-A/2008, de 27 

de fevereiro. 

- Para se continuar a garantir os instrumentos destinados a assegurar eficiência e 

eficácia na gestão, em matéria de contratação pública, o que se não conseguirá sem 

que, entre outras medidas, à semelhança do que sucede para a Administração 

Central com a Portaria n.º 53/2014, de 03 de março, se delibere uma autorização 

genérica para efeitos de parecer prévio vinculativo. 

- Tal autorização genérica, não deixando de ter tratamento uniforme com o 

determinado para a Administração Central, deverá espelhar a realidade municipal, 

desde logo no atinente ao universo de contratação necessária para o assegurar do 

normal funcionamento dos Serviços. 

- Os contratos de prestações de serviços celebrados ou renovados em 2014 devem 

estar sujeitos a parecer prévio do Órgão Executivo de carácter concreto ou genérico, 

ainda que os termos específicos do mesmo não estejam expressamente 

estabelecidos. 
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- Contudo, será necessário garantir a criação dos instrumentos destinados a 

assegurar eficiência e eficácia na gestão em matéria de contratação pública, o que 

se conseguirá através de uma autorização genérica para efeitos de parecer prévio 

vinculativo. 

- Face ao exposto, e ao abrigo das disposições legais supra citadas, propõe-se que 

a Câmara Municipal de Caminha delibere, para efeitos do previsto no n.º 4 e 8 do 

artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro, e nos n.os 4 e 5 do artigo 35.º 

da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, na sua redação atual, emitir parecer prévio 

genérico favorável à celebração e renovação de contratos de prestação de serviços, 

nos casos seguintes: 

 Sempre que a adjudicação ocorra nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 

ou no n.º 4 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, ou ainda nos termos 

do previsto no artigo 128.º do mesmo diploma legal. 

- Até ao término do mês seguinte ao trimestre a que digam respeito deverá a lista 

dos contratos celebrados ao abrigo do disposto no número anterior, com expressa 

referência aos respetivos valores de adjudicação e cabimento orçamental, ser 

disponibilizada aos membros do Órgão Executivo. 

- O regime previsto na presente deliberação aplica-se a todos os contratos de 

prestação de serviços que, por via de celebração ou renovação, produzam efeitos 

em 2014. 

- Se estivermos perante contratos plurianuais, ou seja contratos celebrados ou 

renovados em 2014 e que transitem para 2015 terão de ser submetidos à 

apreciação e aprovação do órgão deliberativo (Assembleia Municipal). 

 

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 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DATADO DE 03 DE 
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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 disse que gostaria de saber o que estavam 

a aprovar exatamente, se se travava das normas ou se também estavam a aprovar o 

pagamento dos prémios. 

 

O Senhor Presidente explicou que se tratava de uma situação semelhante à do 

concurso do bolo do Caminha Doce, sendo que estavam apenas a aprovar a 

atribuição dos prémios, nomeadamente a definição dos prémios para os diferentes 

lugares, tratando-se das mesmas normas que definiam o horário do desfile, o 

número de concorrentes, entre outros aspetos. Assegurou o Senhor Vereador de 

que não estavam a aprovar nenhum movimento contabilístico. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que gostaria de saber como tinha 

funcionado o baile no que dizia respeito à abertura e cobrança de entradas, entre 

outros. 

 

O Senhor Presidente declarou que não conseguiria fornecer-lhe pormenores 

naquele momento, que aquela parte específica tinha sido realizada pelo Movimento 

de Empresários do Concelho de Caminha, mas que tinham dado orientações, por 

exemplo relativamente aos cuidados a ter perante o espaço, à proteção das zonas 
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laterais, de estar presente um número de pessoas abaixo da lotação, entre outros 

detalhes. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que as questões seriam mais fáceis de 

se resolver se o Movimento de Empresários estivesse legalmente constituído, com 

representatividade e personalidade jurídica. 

 

O Senhor Presidente disse que o facto de não se constituírem organicamente 

tratava-se de uma escolha dos empresários e que não podiam tomar esse tipo de 

decisão por eles e que o método de coorganização permitia resolver parte das 

dificuldades. 

 

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 – PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS TAXAS DEVIDAS 

PELO ESPAÇO N.º25 DA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA 

 

Considerando que o Regulamento Municipal das Feiras do Município de Caminha é 

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

devidas pela concessão de espaços; 

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

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

Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Município de Caminha; 

Considerando que o requerente refere não possuir condições para proceder à 

liquidação da divida, de uma só vez; 

Assim, face à informação dos serviços da SAF, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere conceder ao requerente o benefício do pagamento do valor em dívida de 

1 152.00€, acrescida de juros de mora, em 6 prestações mensais, em número não 
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superior a 36 e que o valor de cada uma delas não seja inferior ao valor de 1 

unidade de conta. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 10 – PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES – MANUELA FERNANDES VIANA MACIEL 

 

Considerando o elevado valor da fatura de água; 

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

valor de uma só vez; 

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

do pedido de pagamento em prestações; 

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

pagamento do valor em divida em 4 prestações mensais. A dívida é relativa aos 

meses de outubro, novembro, dezembro de 2013 e janeiro de 2014, e setembro, 

outubro 2011, no valor total de 400,60€ mais juros de mora, referente ao consumo 

de água nas instalações n.º 18737 e n.º 895, sitas na Av.ª Manuel Xavier n.º 88 loja 

BE/BF/BG e na Rua Visconde Sousa Rego n.º 23 r/c, na freguesia de Caminha. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 11 – PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES – MARIA CLARA PINTO PINHEIRO ALVES CORREIA  

 

Considerando o elevado valor da fatura de água; 
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Considerando que esse valor se deveu a uma fuga de água; 

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

valor de uma só vez; 

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

do pedido de pagamento em prestações; 

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

pagamento do valor em divida em 6 prestações mensais. A dívida é relativa ao mês 

de janeiro de 2014 no valor de 652,22€ mais juros de mora, referente ao consumo 

de água na instalação n.º 17834, sita na Urbanização Senhora da Graça lote n.º1, na 

freguesia de Vilarelho. 

 

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 – PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DO RAMAL DE 

SANEAMENTO- ADRIANO JOSÉ AFONSO VIEITAS 

 

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 Adriano José Afonso Vieitas, beneficie do 

pagamento do valor do ramal de saneamento, em 6 prestações mensais, referente à 

sua habitação sita na Travessa de Cabanelas n.º76, na freguesia de Moledo. 
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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 13 – ALTERAÇÃO AO REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CAMINHA 

 

Na passada reunião de Câmara de 05 de março do corrente ano, os Senhores 

Vereadores do Partido Social Democrata apresentaram a seguinte proposta: 

“Os Vereadores do PSD consideram que o Regimento da Câmara desencoraja a 

participação do público nas reuniões públicas. 

O n.º 6, do Artigo 14.º, do Regimento estabelece que as inscrições dos munícipes, 

em número máximo de 10, 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.  

Atendendo que o que se pretende é que haja participação pública, o Regimento não 

deve de forma alguma dificultar a participação espontânea dos cidadãos, pelo que 

os vereadores do PSD propõem que seja retirado o referido ponto 6 do Regimento 

aprovado em Reunião de Câmara de 04-12-2013.” 

Assim, propõe-se que a Câmara delibere sobre a proposta apresentada pelos 

Senhores Vereadores do Partido Social Democrata. 

 

O Senhor Presidente disse que daria a palavra ao PSD, uma vez que era a primeira 

vez que uma proposta do mesmo era levada a Reunião de Câmara. Referiu que 

incumbia ao Presidente da Câmara estabelecer a Ordem de Trabalhos da Câmara e 

que, embora a maioria dos presidentes de Câmara não fizessem o mesmo, o Senhor 

Presidente tinha entendido que qualquer vereador poderia apresentar uma proposta 

em Reunião de Câmara desde que fosse cumprido o Regimento. Quis, em primeiro 
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lugar, assinalar que era a primeira vez que uma proposta da oposição fazia parte da 

Ordem de Trabalhos, tendo comentado que julgava que não tinha acontecido antes 

no município. Em segundo lugar, declarou que fazia o mesmo com as propostas 

apresentadas pelo PSD que com as propostas apresentadas pelos vereadores do 

PS, ou seja, estas eram analisadas do ponto de vista das competências, capacidade 

financeira ou outras que englobassem a questão. Acrescentou que poderia não 

incluir algo imediatamente na Ordem de Trabalhos porque poderia considerar 

necessário consultar os serviços, no entanto não tinha sido o caso desta proposta, 

pois tratava-se de uma alteração ao Regimento, estando, por isso, no âmbito das 

competências da Câmara. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins declarou que se tratava apenas de retirar o 

n.º 6 do artigo 14.º do Regimento, que estabelecia que, se algum membro do público 

quisesse participar nas reuniões públicas, estes teriam de o comunicar com 48 horas 

de antecedência, enfatizando que esta alteração não dizia respeito às reuniões 

descentralizadas. Por fim agradeceu a inclusão deste ponto na ordem de trabalho. 

 

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 – HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO ELABORADO SOBRE 

O MÉRITO DA PROPOSTA APRESENTADA, APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO E CONSEQUENTE ADJUDICAÇÃO “ARRENDAMENTO DE TRÊS 

SALAS E UM ESPAÇO PARA ARRUMOS, SITUADO NO COMPLEXO DAS 

PISCINAS MUNICIPAIS 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 
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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, que se junta e se dá aqui por 

reproduzido, e a adjudicação do respetivo arrendamento ao único concorrente 

“Hospital Particular de Viana do Castelo, Lda”. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva comentou que um documento referia o 

arrendamento de dois espaços destinados à instalação de estabelecimentos 

comerciais e que outro referia três salas e um espaço para arrumo.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que se fosse uma questão de correção 

que seria feito facilmente, mas que considerava que a questão mais grave era que, 

quando o concurso tinha sido colocado, tinha sido estabelecido um valor mínimo de 

800 euros mensais e que este tinha sido alterado para 400 euros. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira explicou que aquele aspeto podia ser revisto 

mediante as contrapartidas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou quais eram as contrapartidas e se 

havia algum protocolo ou acordo escrito, referindo que gostaria que estas ficassem 

registadas em ata. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que as contrapartidas eram a redução do 

preço dos exames médicos, o usufruto do ginásio para treinos dos próprios clubes e 

uma linha SOS. Acrescentou que quando o relatório fosse aprovado em Reunião de 

Câmara e a adjudicação fosse efetuada, o protocolo seria acordado entre os clubes 

e o hospital, pois a Câmara não teria qualquer intervenção.  
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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 15 – PROTOCOLO ENTRE O CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA / FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL E A ASSOCIAÇÃO DE 

TRIATLO DE CAMINHA 

 

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

colaboração entre a Câmara Municipal de Caminha / Federação de Triatlo de 

Portugal e a Associação de Triatlo de Caminha, o qual fica a fazer parte integrante 

dos originais desta ata. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou se estavam contabilizados os 

custos relativos à segurança, uma vez que, quando o executivo anterior tinha estado 

responsável pela questão, esta tinha sido uma das vertentes mais caras da prova. 

 

O Senhor Vereador Rui Taxa disse que a informação relativa à segurança 

encontrava-se nos anexos 11 e 13. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 16 – 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. 
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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. 

 

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

quando eram 18 horas e 08 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim que a 

secretariei. 

 

Paços do Município do Concelho de Caminha, 19 de março de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 

(Anabela Pereira Monteiro) 

 


