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ATA NÚMERO 14/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA SETE DE 

MAIO DO ANO DOIS MIL E CATORZE 

 

Aos sete dias do mês de maio 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, 

ROSA MARIA MAXIMO GONÇALVES SANTOS E MANUEL SOUSA MARQUES. 

 

Não esteve presente a Senhora Vereadora Liliana Sofia Bouça da Silva, que se 

fez substituir por Rosa Maria Máximo Gonçalves Santos. 

 

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 leu os seguintes pontos: 

“1. Vamos aprovar hoje um protocolo com as Associações Humanitárias dos 

Bombeiros Voluntários do Município. Nada mais justo o Município ajudar nas ações 

relacionadas com a proteção de todos nós. Mas não posso deixar de referir o papel 

de primordial importância que a equipa de sapadores florestais do Baldio de Riba de 

Âncora tem tido ao longo dos anos da sua existência na prevenção de fogos, mas 

sobretudo na vigilância e combate a fogos, sendo eles muitas vezes os primeiros a 
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chegar aos focos de incêndio. Proponho que o Senhor Vereador com competências 

delegadas nesta área afira quais as ações que a equipa realiza passíveis de 

também serem comparticipadas pelo Município, porque é justo que o executivo 

apoie esta equipa, única no concelho, não só nos serviços que efetua para toda a 

comunidade, mas também no seu equipamento, individual e coletivo e na sua 

formação. 

 

2. Preocupam-nos notícias que surgem na imprensa sobre o ferry. Perguntamos se 

é só um problema do assoreamento ou se o problema é maior. Foi noticiado que 

além da vistoria ao Ferry, também sofreria a mesma inspeção o pontão de 

embarque. É visível que correu mal a remoção do molhe flutuante e parece-nos que 

houve má condução dos trabalhos.  

Queremos saber o que se passa em relação a estas vistorias. 

Queremos saber por quanto tempo teremos o ferry parado. 

Queremos saber se o executivo tem tido a preocupação de transmitir aos 

empresários estes problemas, porque sabemos que há grande preocupação por 

parte deles se o ferry deixa de funcionar nesta época do ano e as informações que 

vão tendo é só através da comunicação social. 

 

3. Consagra a Lei 75/2013, de 12 de setembro, que os acordos de execução terão 

de estar celebrados até 180 dias após a tomada de posse das autarquias. Como 

sabemos este prazo já está mais que ultrapassado. Preocupa-nos quando é que 

efetivamente as Juntas de Freguesia começam a receber as verbas que serão 

atribuídas.  

Queremos saber quais serão os critérios que o executivo vai utilizar para as 

transferências às freguesias, cumprindo dessa forma o artigo 135 da referida Lei: 

«Na concretização da delegação de competências, e no respeito pelos princípios da 

igualdade e da não discriminação referidos nas alíneas a) e b) do artigo 121.º, os 

municípios consideram, designadamente, critérios relacionados com a caraterização 

geográfica, demográfica, económica e social de todas as freguesias». 
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4. Por último, queremos que nos sejam dadas as informações completas requeridas 

a V. Ex.ª em relação aos despachos exarados por V. Ex.ª e pelos Senhores 

Vereadores até ao momento e não só durante 2013. As cópias recebidas são só 

cópias dos 7 despachos do Senhor Presidente, o último de 15 de novembro de 

2013. 

 

5. Requeremos de novo o fornecimento mensal dos mapas 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 

São mapas que saem automaticamente da aplicação e por isso não se justifica que 

a este requerimento entregue no dia 19 de março ainda não tenhamos tido 

resposta.” 

 

A Senhora Vereadora Rosa Santos referiu que a sua intervenção se dirigia em 

particular à Senhora Vereadora Ana São João e leu: 

“Como é de conhecimento do senso comum, Portugal tem a segunda taxa de 

natalidade mais baixa da UE. Só a Alemanha apresenta um registo inferior ao de 

Portugal. A taxa de natalidade em Portugal foi de 8,5% por mil habitantes. 

Portugal, em quarenta anos, passou do país com maior taxa de natalidade da 

Europa para detentor da taxa de natalidade mais baixa. A natalidade continua a 

baixar, situando-se agora em 1,36 crianças por mulher em idade fértil, o que se 

traduz num envelhecimento galopante da população; o mesmo será dizer sintoma de 

“sociedade doente”. 

Partindo do pressuposto que houve a preocupação por parte do executivo em fazer 

um retrato do concelho em termos de natalidade e envelhecimento, pergunto à 

Senhora Vereadora: 

1. Qual o plano de ação na área da natalidade? 
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2. Com que medidas pensam conseguir pôr as caminhenses em idade fértil a ter 

filhos? 

3. Já foi feita uma avaliação das medidas anteriores executadas nesta área? 

E, como consequência do decréscimo da natalidade, temos informação do 

encerramento da escola de Riba de Âncora. Perguntou se já está traçada alguma 

estratégia para a reocupação deste edifício.” 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que os eventos Maior Mesa de Páscoa 

do País e Vila Praia em Flor tinham contado com a participação da população e 

tinham sido muito valiosos, não só para Vila Praia de Âncora, mas para o concelho, 

particularmente na divulgação dos patrimónios imaterial e material. Disse que as 

iniciativas tinham um passado, mas havia coisas a aperfeiçoar, acrescentando, por 

exemplo, que enquanto na festa Maior Mesa da Páscoa do País tinha havido uma 

cerimónia de abertura quase oficial, o mesmo não tinha ocorrido para Vila Praia em 

Flor. Disse que pensava que tinha sido uma falha, porque teria sido propício a que o 

Senhor Presidente, as autoridades locais e todos os convidados pudessem 

reconhecer o trabalho de muitos meses por parte de gente anónima, muito do qual 

tinha sido realizado fora do horário normal de trabalho e que, por isso, merecia a 

consideração de todo o concelho. Referiu que os Amigos das Maias era uma 

tradição de muitas décadas e que as Juntas e Câmaras também tinham tido um 

papel importante na conservação e dinamização desta iniciativa. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João disse que as questões relacionadas com a 

natalidade, desde o início das funções do atual executivo, eram uma das 

preocupações e de alguma deliberação do Senhor Presidente junto do gabinete da 

Senhora Vereadora, nomeadamente no que dizia respeito à reformulação e 

avaliação do plano da natalidade. Disse que o apoio que tinha vindo a ser dado até à 

data era essencialmente económico, mas desde 2011 que era feito com muita 

descontinuidade. Disse que tinham sido pagos alguns dos montantes todos juntos 

relativamente ao ano 2011, ou seja, pais que tinham tido as crianças em 2011, 
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tinham recebido em 2013 e alguns ainda estavam a aguardar o pagamento 

relativamente aos anos 2012 e 2013. Disse que, para além desta questão pendente, 

a preocupação e reformulação ia passar por outras questões mais integradas de 

todo o projeto que existia para o concelho, que tinha a ver com a fixação da 

população, criação de emprego e auxílio económico, de forma a apoiar não só a 

natalidade, mas as famílias; esclareceu que seria algo mais alargado e que levariam 

a Reunião de Câmara para discussão, debate e contributo de todos. 

Relativamente ao encerramento da escola e reocupação do edifício, disse que, 

apesar de saberem que a medida era definitiva, ainda não tinham tido nenhuma 

outra comunicação da Direção Geral da Educação e não estavam a trabalhar nesse 

sentido, pois estavam a manter os aspetos todos consolidados e só depois de a 

medida ser tomada a questão seria debatida com a Junta de Freguesia de Riba de 

Âncora e outras instituições parceiras. 

 

O Senhor Presidente disse que, antes de prestar informações e esclarecimentos 

sobre as matérias abordadas, gostava de dar um gesto de pesar, que julgava que 

era partilhado por todos, pelo falecimento da mãe do Senhor Presidente da Junta de 

Vila Praia de Âncora. 

Quanto às questões colocadas, em relação ao tópico da natalidade, informou que 

tinha estado, juntamente com Senhor Vereador Rui Teixeira e os Presidentes da 

Câmara da CIM do Alto Minho, com a administração do Hospital de Viana do 

Castelo. Disse que esta questão era importante, porque todas estas matérias ligadas 

à maternidade também tinham a ver com os serviços que podiam prestar, não só na 

altura do nascimento mas no acompanhamento posterior. Referiu que todos tinham 

ficado um pouco surpreendidos pela portaria que previa o encerramento de vários 

serviços com alguma preponderância. Disse que, sem querer entrar ao pormenor, 

porque a reunião tinha sido à porta fechada, o que tinha sido transmitido foi que 

provavelmente a portaria elaborada no Terreiro do Paço não correspondia à 

realidade dos factos, sendo que não podia dizer com certeza porque também não 

lhe tinha sido transmitido com certeza, mas esta portaria traçava uma série de 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

6 

princípios que, aplicados a todo o país, tornavam a situação insustentável. Disse 

que, para além da argumentação política, que já tinham exarado noutros momentos 

e que passava por reafirmar a necessidade de existirem estes serviços pelo país, de 

modo a servir melhor as populações, também os princípios técnicos obrigavam a 

que não pudesse existir o encerramento de uma valência como a maternidade. 

Disse que se o Governo quisesse aplicar a portaria fá-lo-ia, no entanto, tinha ficado 

mais tranquilo, porque parecia-lhe que iam ter boas notícias, acrescentando que a 

reação dos autarcas, que tinha sido rápida e unida, também tinha sido fundamental 

para que a portaria pudesse, eventualmente, não avançar. 

Relativamente aos acordos de execução, disse que, apesar de a lei prever que os 

acordos de execução fossem assinados até seis meses após a tomada de posse 

deste executivo, a lei também abria exceções, sendo que existia um despacho 

interpretativo de um Secretário de Estado que permitia que os acordos de execução 

fossem assinados mais tarde se houvesse uma manifesta vontade expressa dos 

presidentes de junta pelo facto de estarem a decorrer as negociações. Disse que 

isto tinha a ver com o facto de muito poucas autarquias terem assinado os acordos 

de execução, o que criava um problema e, por isso, tinha sido elaborado esse 

despacho. Informou que os catorze presidentes de junta do município tinham 

assinado este documento, que estava na posse da Câmara e que, se fosse 

necessário, podia ser facultado aos Senhores Vereadores. Disse que o que tinha 

referido, nomeadamente de até ao final do mês ter respostas, tinha a ver com a 

delegação de competências e transferências de capital, que podiam estar ou não 

incluídas na matéria dos acordos de execução. Disse que havia autarquias que já 

tinham tomado algumas decisões, nomeadamente Arcos de Valdevez, uma 

autarquia do PSD, que tinha decidido não subscrever acordos de execução com as 

Juntas de Freguesia. Disse que era uma situação muito complicada, pois, por 

exemplo, das negociações que tinha mantido com as juntas de freguesia, tinha 

presidentes de junta de freguesia que pediam um recurso humano, mas também 

tinha um Presidente de Junta específico que pedia doze, o que causava algumas 

dificuldades, pois normalmente não pediam funcionários de gabinete, mas sim de 
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terreno. Disse que estavam todas as hipóteses em aberto e que, quando levassem 

as delegações de competências e transferências a reunião de Câmara e fizessem os 

acordos de execução, explicariam os critérios. Disse que não era líquido que 

assinassem acordos de execução ou que o fizessem em todas as freguesias, mas 

também estava salvaguardado que existia um princípio da continuidade, que 

assegurava que o que estivesse dentro das competências que podiam ser 

executadas através dos acordos de execução podiam ser continuadamente feitas 

pelo município. Acrescentou que a grande questão tinha a ver com as competências 

que já eram próprias das Juntas de Freguesia e era aí que estavam a atuar em 

termos de transferência de verbas. Referiu que julgava que, como estavam a cerca 

de uma semana de preparar a próxima ordem de trabalhos, provavelmente estava 

em condições de incluir esta matéria na próxima reunião de Câmara. Acrescentou 

que não tinha a certeza, porque não tinha só a ver com as dinâmicas ca Câmara, 

mas sobretudo com as das Juntas de Freguesias. Referiu que ia ouvir as Juntas e, 

se houvesse uma reação mais forte, podia ser necessário renegociar o que já tinha 

sido feito até ao momento. Acrescentou que o princípio geral tinha a ver com o 

incremento de transferências correntes relativamente ao ano de 2012, mas uma 

diminuição relativamente ao ano de 2013, porque tinha sido um ano especial, como 

tinha ficado evidente nas contas de 2013.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que o incremento tinha sido de pouco 

mais de cem mil euros, uma vez que o total dos valores protocolados em 2012 tinha 

sido 400 mil euros e em 2013 tinha sido 580 mil. Disse que não sabia se havia 

incremento no valor de 2013, porque estavam incluídos os protocolos de transporte, 

de apoio ao jardim-de-infância de Moledo, e, se subtraíssem os protocolos de 

transporte escolar, a diferença não seria tão grande. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que o Senhor Presidente tinha referido 

alguns Municípios que talvez não fossem o modelo a ter em consideração para fazer 

os acordos de execução. 
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O Senhor Presidente esclareceu que tinha dado um exemplo para demonstrar que 

não era líquido que pudessem ir por um caminho de total subscrição de acordos de 

execução, parcial ou até não existente, no entanto, não queria dizer que o exemplo 

dado fosse o caminho certo; disse que pessoalmente tendia mais para a assinatura 

de acordos, mas queria ter as condições para isso e não podia dirimir freguesias que 

pretendessem ficar com doze funcionários. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques referiu que estava subjacente à lei que não 

podiam aumentar as despesas, mas estas podiam ficar iguais. 

 

O Senhor Presidente, disse  que em relação às questões colocadas sobre o 

ferryboat, tinha tentado dar alguma visibilidade a esta matéria na comunicação 

social, porque era fundamental aparecer publicamente a dar conta das situações, se 

não estas ficavam um pouco diluídas. Disse que a sobrevivência do ferryboat tinha 

principalmente a ver com a questão do canal de navegação, nomeadamente com a 

necessidade de dragagem do canal. Disse que sabiam que existia o conflito que 

tinham dirimido com a alcaidaria de La Guardia sobre esta matéria, pois tinha a ver 

com a manutenção do ferryboat para este ter alguma rentabilidade face aos custos. 

Disse que era necessário que o ferryboat percorresse o rio, com clientes, 

trabalhadores e com os autocarros que se dirigiam a Santa Tecla, o segundo lugar 

mais visitado da Galiza, principalmente porque considerava o facto de os circuitos 

terem deixado de passar por Caminha fatal. Referiu que tinha enviado duas cartas, 

uma em castelhano e a outra português, que tinha assinado com o alcalde de La 

Guardia, dirigidas aos respetivos Governos, para marcarem uma reunião. Informou 

que estava a decorrer a manutenção da embarcação e que era necessário realizar 

uma vistoria a doca seca, cujo primeiro prazo dado tinha sido de duas semanas, 

mas alguns pormenores apontavam para que o tempo de vistoria fosse maior. 

Mencionou que a ponte para o barco também tinha de ser vistoriada, uma vez que 

era considerada embarcação. Referiu que tinha havido uma má decisão técnica no 
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momento de retirar o pontão e uma peça tinha partido e estava numa situação 

precária, o que podia atrasar um pouco os trabalhos. Infirmou que tinha sido 

solicitado à Agência Portuguesa do Ambiente e à Capitania do Porto de Caminha 

autorização para a limpeza e manutenção de toda a zona de atracação, de modo a 

poderem realizar a manutenção do canal junto à embocadura do ferryboat ao 

mesmo tempo que a embarcação estava parado. 

Em seguida referiu que o município ia estar presente em alguns eventos. Disse que, 

no âmbito da estratégia global de incentivo à divulgação e potenciação do tecido 

económico do concelho, o trabalho que tinha sido feito tinha a ver com as atividades 

planeadas, como algumas que tinham sido realizadas, como a Maior Mesa da 

Páscoa do País e a Vila Praia em Flor. Referiu que estas tinham sido atividades de 

grande sucesso, com elevada participação; disse que tinha tido a oportunidade de 

reconhecer o trabalho realizado, em particular dos Amigos das Maias, tanto 

publicamente, na abertura, como através dos meios de comunicação social e que 

era importante referir que Vila Praia em Flor era uma festa que vivia do envolvimento 

das pessoas e dos anónimos que, durante meses, tinham trabalhado com a Junta de 

Freguesia e com a Câmara Municipal. Referiu que, apesar de não ter havido um 

momento protocolar, tinha havido um momento de abertura no segundo dia, no 

feriado. 

Referiu alguns momentos que iam contar com a presença do Município. Disse que 

no fim de semana iam estar presentes na Festa do Melindre, na zona da Corunha, 

uma festa de divulgação de produtos regionais, como artesanato e, sobretudo, 

doçaria; a viagem e mostra estava a ser organizada pela equipa da Cultura e do 

Turismo, coordenadas pela Doutora Natividade. Mencionou que, nos dias 12 e 13, ia 

estar em França, na cidade de Brest, considerada a capital náutica da Europa, com 

os Senhores Presidentes da Câmara de Viana do Castelo e de Vila Nova de 

Cerveira, para perceberem as experiências e também para divulgar os municípios 

como espaços de intercâmbio, assim como as condições naturais destes. 

Disse que o município também ia estar representado no salão imobiliário de Paris, 

nos dias 16, 17 e 18, um salão organizado pela Câmara de Comércio Luso-
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Francesa, que tinha uma capacidade de atratividade muito grande, tanto para a 

comunidade local, como para as comunidades expatriada e a francesa; disse que a 

ideia era potenciarem uma indústria com dificuldades, ligada à construção civil, 

sendo que iam tentar levar uma mostra do que se fazia, através de uma série de 

empresas ligadas à lacagem, materiais de construção, imobiliário, alumínios, entre 

outros; disse que a ideia era também levarem o nome de Caminha do ponto de vista 

turístico. Referiu que, nos dias 31 de maio e 1 de junho, iam ter a Guarda Doce, em 

La Guardia, uma atividade simétrica ao Caminha Doce, com a presença já 

confirmada de várias pastelarias do município. 

Disse que queria dar nota de um investimento de cerca de 500 mil euros no 

concelho feito pela empresa FeelDouro, no âmbito de um projeto de mini cruzeiros, 

nomeadamente de um catamarã com capacidade para 14-16 passageiros, para a 

divulgação da costa a partir de uma outra perspetiva, do mar para a costa. 

Esclareceu que ficava a cargo das Câmaras Municipais, sobretudo Caminha, Viana 

do Castelo e Vila Nova de Cerveira, a potenciação da zona de terra, através de 

circuitos, ofertas, divulgação entre outros. Informou que já tinha sido realizada uma 

viagem para jornalistas internacionais no dia 1 de maio e convidou os Senhores 

Vereadores para o segundo percurso, na sexta-feira seguinte, às 10 horas, para 

conhecer o serviço que podia ser feito. Disse que o serviço tinha vários pacotes, por 

exemplo um pacote global, considerado menos atrativo, proveniente do Porto e com 

acostagem em Viana do Castelo, Caminha e Cerveira, assim como alguns pacotes 

sport, que incluíam kitesurf, paddle surf, entre outros. Referiu que o catamarã 

também permitia a dormida para dez pessoas no máximo até três dias. Disse que 

esta atividade seria gerida entre maio e setembro, os momentos que consideravam 

que tinham potencial, e que este era um investimento que extrapolava para além do 

que podia ser o serviço a prestar às pessoas que visitavam o município. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins relembrou os requerimentos apresentados. 

 

O Senhor Presidente disse que estes seriam respondidos. 
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A Senhora Vereadora Ana São João solicitou que se introduzisse na Ordem de 

Trabalhos a questão dos protocolos escolares que tinham sido celebrados e 

firmados por volta de setembro de 2013, mas sobre os quais faltava a informação 

financeira dos fundos disponíveis e cabimentação das verbas, para poderem honrar 

os pagamentos, já que as instituições estavam com algumas dificuldades. 

 

O Senhor Presidente disse que podia ser incluída, se os Senhores Vereadores não 

tivessem nada a opor. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins pediu mais detalhes. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João esclareceu que para o Centro Social e 

Paroquial de Âncora e Patronato da Senhora da Bonança a componente era o apoio 

à família, para o Agrupamento de Escolas Sidónio Pais as refeições para os jardins-

de-infância e 1.º ciclo e para o Centro Social e Paroquial de Moledo as refeições do 

1.º ciclo e o apoio às atividades extracurriculares, sendo que os restantes já tinham 

sido aprovados em Reunião de Câmara, em fevereiro. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira informou que ia enviar a informação dos fundos 

disponíveis aos Senhores Vereadores, pois não tinha tido a oportunidade de o fazer 

antes. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que concordavam, desde que os 

fundos disponíveis estivessem garantidos. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2014/04/03 

 

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 03 de abril passado. 

 

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor, 0 votos contra e 2 

abstenções, da Senhora Vereadora Rosa Santos e do Senhor Vereador Manuel 

Marques, por não terem estado presentes. 

 

PROPOSTA N.º 02 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2014/04/16 

 

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 16 de abril passado. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção, 

da Senhora Vereadora Rosa Santos, por não ter estado presente. 

 

PROPOSTA N.º 03 – NORMAS DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 

VALADARES-TEATRO MUNICIPAL 

 

Considerando que o Valadares Teatro Municipal é um equipamento do Município de 

Caminha, destinado à promoção e realização de atividades e eventos nos domínios 

da cultura, das artes, da educação e do desenvolvimento social, cívico e politico. 
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Considerando que Valadares Teatro Municipal vai proporcionar uma oferta cultural 

diversificada e regular que permita o acesso de todos à educação e à cultura, 

cumprindo o seu papel na construção da cidade e da cidadania. 

Considerando que se torna necessário definir regras claras que visem estabelecer 

as  boas condições de utilização das instalações e equipamentos, de forma a 

potenciar a sua utilização integrada, salvaguardando a segurança e a boa conduta, 

articulada entre todos os intervenientes na dinamização cultural do concelho de 

Caminha.  

Propõe-se que a Câmara delibere aprovar as normas em epígrafe, que ficam a 

fazer parte integrante da ata e que aqui se dão inteiramente por reproduzidas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que tinham recebido as normas na 

segunda-feira por volta das 18, por isso não tinham tido muito tempo para analisar 

todas as propostas, embora tivessem uma ideia geral das mesmas. Disse que 

consideravam as normas demasiado discricionárias, pois nunca se tinha a certeza 

se o Teatro Valadares podia ser utilizado, pois estava sempre nas mãos do Senhor 

Presidente ou do Senhor Vereador com competências delegadas aprovar a cedência 

do espaço. Acrescentou que não se sabia qual era o valor dessa cedência, pois era 

sempre em condições a definir, portanto era muito vago em relação a isso. Disse 

que entendia que houvesse algum incentivo às associações do concelho para 

apresentarem eventos no Teatro Valadares, mas não lhe parecia que fosse muito 

claro ou transparente, porque as condições que estavam nas normas podiam fazer 

com que houvesse algum retraimento por parte das associações em propor a 

utilização do Teatro Valadares. Disse que concordavam que existissem normas, 

dado que numa reunião anterior tinha chamado a atenção para a questão da 

utilização do Teatro Valadares, nomeadamente quanto ao funcionamento do Baile 

de Assalto e a Serração da Velha. Disse que estes não tinham cumprido as normas 

aprovadas pelo executivo anterior e que entendiam que tinha de se criar um 

regulamento mais participado pelos munícipes. Por fim disse que se iam abster com 

estas considerações. 
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O Senhor Presidente referiu que achava que estavam a olhar para faces diferentes 

da mesma moeda. Disse que tinham querido normalizar a relação entre quem queria 

usufruir o Valadares e quem geria; disse que havia de facto uma deliberação de 25 

de setembro que aplicava algumas regras, mas que estavam essencialmente ligadas 

à bilheteira, e não sobre as normas de funcionamento propriamente ditas. Disse que, 

do ponto de vista da Câmara, era necessário alguma normalização, pois esta não 

existia, o que compreendia, uma vez que o Teatro Valadares tinha sido inaugurado 

no final do mandato e não tinha havido tempo para fazer a regulamentação. Disse 

que era esta inexistência de regulamentação que podia causar alguma 

discricionariedade, sendo que também era necessário alguma flexibilidade para 

atuar, porque, por exemplo, diferentes artistas pressupunham um esforço e preços 

diferentes por parte da Câmara. Do mesmo modo, disse que esta flexibilidade era 

necessária para gerir a questão da participação das associações, porque algumas 

associações podiam querer cobrar bilhetes e outras não; acrescentou que também 

era necessária caso houvesse algum problema (por exemplo num espetáculo 

alguém tinha estragado uma cadeira). Disse que a realidade normalmente 

ultrapassava rapidamente as normas e tinham querido fazer isto de forma aberta e 

era isso que estava na proposta apresentada. Referiu que tinha sido um trabalho 

feito também pela equipa da cultura e que o considerava bastante consistente, 

apesar de admitir que a prática os pudesse levar a rever algumas questões e mudar 

um ou outro artigo.  

 

O Senhor Flamiano Martins leu a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores do PSD abstêm-se atendendo fundamentalmente a que receberam 

a documentação no final da tarde de segunda-feira, o que não permitiu fazer uma 

análise aprofundada da proposta. Mas da análise possível efetuada, chamamos a 

atenção para o seguinte:  

1. Consideramos as normas demasiado discricionárias, nomeadamente na 

atribuição de condições pela cedência do Teatro Valadares; 
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2. Não parece haver o necessário incentivo às associações sem fins lucrativos para 

desenvolver ações culturais no concelho. 

Recomendamos que seja elaborado um regulamento para que este seja 

devidamente participado e discutido por todos os munícipes.” 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

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

Silva, 0 votos contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, 

Rosa Santos e Manuel Marques. 

 

PROPOSTA N.º 04 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NA “FESTA DO MAR E DA 

SARDINHA” 

 

Considerando que atividade pretende desenvolver, valorizar e promover o potencial 

turístico do património marítimo, com especial enfoque nas atividades, serviços e 

produtos ligados ao mar, como parte integrante da cultura marítima do Norte de 

Portugal e da Galiza, de grande importância ao nível da identificação e da economia 

da região. 

Considerando que pretende dar especial destaque aos sabores do mar, 

nomeadamente a Sardinha, procurando a sua valorização como produtos de eleição 

em termos gastronómicos; 

Considerando ainda, que vai potenciar o envolvimento dos diferentes 

atores/organismos ativos da comunidade, nomeadamente as comunidades 

piscatórias locais e os produtos de mar associados, à restauração, comércio e às 

associações  locais.  

Propõe-se que a Câmara delibere aprovar as normas em epígrafe, que ficam a 

fazer parte integrante da ata e que aqui se dão inteiramente por reproduzidas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins mencionou que a questão era semelhante à 

anterior. Declarou que iam abster-se, não só porque não tinham tido o devido tempo 
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para analisar a proposta, mas também porque tinham algumas dúvidas sobre o real 

benefício que os empresários do concelho podiam ter em relação aos da Galiza, 

uma vez que eram considerados em pé de igualdade. 

 

O Senhor Presidente sugeriu que as propostas fossem votadas em conjunto. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que tinha uma outra chamada de 

atenção que tinha a ver com o facto de, no texto tanto da informação como das 

normas de participação do evento Viagens à terra Nova, afirmar-se que era um 

evento diferenciador “visto que aborda uma temática que tem sido 

ignorada/desvalorizada nos últimos anos”. Esclareceu que não podiam concordar 

com isto, porque, apesar de nunca terem organizado um evento como este e 

considerarem que tinha potencial, nunca tinham desvalorizado ou ignorado o tema. 

Disse que, desde que se fazia a Festa do Mar e da Sardinha e Mar Lifestyle, tinha 

havido sempre referência à comunidade piscatória de Vila Praia de Âncora, 

nomeadamente aos pescadores, utensílios e aquilo que tinha a ver também com a 

pesca do bacalhau. Assim, propôs que se retirasse a parte citada, sendo que o 

sentido ficava igual, pois era de facto um projeto diferenciador. 

 

O Senhor Presidente disse que, como responsável pela proposta, não tinha 

qualquer problema em retirar a parte referida. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que não tinha razão, porque a lógica 

da festa era completamente diferente ao que tinha sido feito anteriormente. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins reiterou que não tinha sido desvalorizado. 

 

O Senhor Presidente disse que ia retirar a parte referida. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins leu a seguinte declaração de voto referente 

às propostas número 4 e 5: 

“Os vereadores do PSD abstêm-se atendendo fundamentalmente a que receberam 

a documentação no final da tarde de segunda-feira, o que não permitiu fazer uma 

análise aprofundada da proposta.  

Mas da análise possível efetuada, temos dúvidas acerca do benefício que os nossos 

empresários poderão ter em relação aos da Galiza, tendo em linha de conta que nas 

normas estão em pé de igualdade.  

Pensamos que este tipo de eventos se repetirão anualmente. Assim sendo, deverá 

elaborar-se um regulamento próprio, para que os interessados possam participar na 

sua elaboração.” 

 

O Senhor Presidente explicou que a documentação tinha sido enviada mais tarde 

porque na sexta-feira, o dia em que assinava a Ordem de Trabalhos, tinha estado 

ausente e os serviços não tinham ordem para que a Ordem de Trabalhos saísse 

sem uma última leitura por parte do Senhor Presidente. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que a documentação podia ir com 48 

horas de antecedência, mas não tinham tido tempo e não queriam obstaculizar. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

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

Silva, 0 votos contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, 

Rosa Santos e Manuel Marques. 

 

PROPOSTA N.º 05 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “VIAGENS À 

TERRA NOVA” 

 

Considerando que este evento pretende reconhecer e valorizar a atividade piscatória 

ao nível do legado histórico da pesca do bacalhau nos mares da Terra Nova. 
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Considerando que vai contribuir para um maior conhecimento do património 

marítimo, como património imaterial, procurando a sua valorização como recurso 

turístico, e dos seus produtos associados, salvaguardando como produtos de eleição 

em termos gastronómicos.  

Considerando que vai potenciar o envolvimento dos diferentes atores/organismos 

ativos da comunidade, nomeadamente as comunidades piscatórias, a restauração, o 

comércio local, as associações locais. 

Propõe-se que a Câmara delibere aprovar as normas em epígrafe, que ficam a 

fazer parte integrante da ata e que aqui se dão inteiramente por reproduzidas. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

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

Silva, 0 votos contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, 

Rosa Santos e Manuel Marques. 

 

PROPOSTA N.º 06 – AVERBAMENTO DO ESPAÇO VENDA NA FEIRA 

SEMANAL DE CAMINHA EM NOME DE TERESA DA LUZ PEREIRA OLIVEIRA 

 

De acordo com a alínea a) do n.º 8 do art.º 12.º do Regulamento Municipal das 

Feiras do Município de Caminha que refere que “Poderão ser admitidos casos 

excecionais, devidamente fundamentados, que serão apreciados pela Câmara 

Municipal”, propõe-se que a Câmara delibere aprovar o averbamento do espaço de 

venda n.º 53 na feira semanal de Caminha em nome de Teresa da Luz Pereira 

Oliveira. 

 

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, Rosa Santos e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 
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PROPOSTA N.º 07 – ISENÇÃO DA ACTUALIZAÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA A 

ÁUREA CATARINA PEREIRA SIMÕES 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante prévia deliberação da 

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

débil”.  

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

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

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

munícipe renovar o pedido de isenção através de requerimento dirigido ao 

Presidente da Câmara, dando lugar a uma nova reavaliação socioeconómica 

realizada pelo Setor da Saúde e Ação Social. 

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

água, a Áurea Catarina Pereira Simões, residente na Av.ª Dr. Dantas Carneiro 

n.º17, na Freguesia de Caminha, consumidor 20200. 

 

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, Rosa Santos e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 08 – ISENÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO DO RAMAL DE 

SANEAMENTO- MARIA DE FÁTIMA FERNANDES LOMBA SILVA 

 

Nos termos do n.º 3, do art.º 166º, do Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos 

e Prediais de Abastecimento de Água e Saneamento do Concelho de Caminha, em 
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casos de comprovada dificuldade económica por parte do consumidor e assim 

entendida pela Entidade Gestora, será permitido o pagamento fracionado do 

montante da fatura.  

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

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

referente à definição de Parâmetros da Avaliação Socioeconómica e conforme 

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

Câmara Municipal delibere que Maria de Fátima Fernandes Lomba Silva, beneficie 

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

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

n.º120 A, na freguesia de Riba de Âncora. 

 

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

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

Silva, Flamiano Martins, Rosa Santos e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 09 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – PAULA CRISTINA DA COSTA GUERREIRO DESIDÉRIO  

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante prévia deliberação da 

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

débil”.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se a isenção total da dívida de 

consumo de água referente aos meses de fevereiro e março de 2014, a Paula 

Cristina da Costa Guerreiro Desidério, residente na Rua Ricardo Joaquim Sousa 
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43 r/c, na Freguesia de Caminha, consumidor n.º 18821, 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, Rosa Santos e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 10 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – JOÃO PAULO BARBOSA PEREIRA RODRIGUES  

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante prévia deliberação da 

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

débil”.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se a isenção total da dívida de 

consumo de água referente ao mês de março de 2014, a João Paulo Barbosa 

Pereira Rodrigues, residente na Av.ª Manuel Xavier n.º88 1.º Esq. Escada BL/2, na 

Freguesia de Caminha, consumidor n.º 16778, 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, Rosa Santos e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

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

PRESTAÇÕES – JOAQUIM CARMINDO DA SILVA GOMES 

 

Nos termos do n.º 3, do art.º 166º, do Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos 

e Prediais de Abastecimento de Água e Saneamento do Concelho de Caminha, em 

casos de comprovada dificuldade económica por parte do consumidor e assim 

entendida pela Entidade Gestora, será permitido o pagamento fracionado do 

montante da fatura.  

Assim, face à informação dos serviços, considerando a deliberação da reunião de 

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

Socioeconómica, e considerando o valor da divida de (645,35€), propõe-se que a 

Câmara Municipal delibere que Joaquim Carmindo da Silva Gomes beneficie do 

pagamento do valor em divida, relativa ao mês de janeiro de 2015, em 8 prestações 

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

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

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

 

O Senhor Vereador Manuel Marques referiu que, uma vez que era a segunda 

reunião em que participava, estava a assistir a muitos pedidos de isenção; 

questionou se se deviam debruçar sobre estes pedidos, porque podia haver pessoas 

em situações económico-financeira e familiar semelhantes que não estavam 

conscientes desta possibilidade e, consequentemente, haver desigualdades. 

 

O Senhor Presidente referiu que quer o anterior executivo, quer o atual tinham feito 

um trabalho de avaliação dos pedidos, sendo que muitos não chegavam a Reunião 

de Câmara. Disse que, pela quantidade de pedidos que recebiam, achava que os 

munícipes estavam conscientes desta possibilidade. Disse que a equipa da ação 

social também estava no terreno e quando verificavam que as pessoas tinham 

dificuldades, colocavam a possibilidade de usufruírem deste apoio.  
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O Senhor Vereador Flamiano Martins referiu que também havia o fenómeno da 

“pobreza escondida”, embora considerasse que as pessoas estavam alertadas para 

a questão. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques sugeriu que os presidentes de junta fossem 

alertados para, quando surgissem estas situações, comunicarem aos serviços da 

Câmara. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido informou que os Presidentes de Junta 

estavam alertados para isso. 

 

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, Rosa Santos e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 12 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE CAMINHA- RETIFICAÇÃO 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se que a Câmara delibere aprovar a 

retificação da minuta de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 

Caminha, e Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho de 

Caminha, o qual fica a fazer parte integrante dos originais desta ata. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que sabia que o texto tinha sido 

alterado, mas que não parecia ser significativo; questionou se era só em termos de 

português. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que a questão que estava em causa, 

e que podia gerar confusão na aplicação do protocolo, era o facto de, a determinada 

altura, se dar relevância à questão de financiar algumas ações que os bombeiros 

prestavam à coletividade. Esclareceu que no texto inicial chamava-se a isto 

“prestação de serviços” e que se tinha sido substituído por “ações de apoio à 

comunidade”. Disse que outra das alterações tinha a ver com uma interpretação que 

era dada à cláusula 8ª, em que se dizia que, sempre que houvesse envolvimento 

das associações de bombeiros em ações do âmbito da cláusula 5ª, tinham direito ao 

pagamento da logística por parte da Câmara, sendo que não era esse o sentido. 

Disse que o sentido inicial era que a Câmara supletivamente faria isso, no entanto, 

logo no primeiro evento realizado, a interpretação dada tinha sido a interpretação 

abusiva, por isso tinha-se entendido que a participação do município na logística 

recomendava-se, como norma, apenas nas situações de combate em si. Por fim 

referiu que esta alteração tinha sido comunicada às associações de bombeiros. 

 

O Senhor Presidente disse que tinha sido um critério de cautela. Acrescentou que a 

Senhora Vereadora Liliana Silva tinha levantado a questão e os juristas também se 

dividiam. Referiu que tinha havido um atraso de quinze dias, mas que estavam 

preparados para assinar o protocolo. 

 

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, Rosa Santos e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 13 – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO PARA 

REALIZAÇÃO DA EMPREITADA “SANTUÁRIO DE SÃO JOÃO DE ARGA- 

CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONJUNTO CONSTRUIDO” 
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Nos termos do disposto no artigo 35.º, n.º 1, alínea f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, propõe-se que seja aprovada a minuta do contrato para realização da 

empreitada “Santuário de São João de Arga- Conservação e Valorização do 

Conjunto Construído”, dado já ter sido prestada por parte do adjudicatário a 

competente garantia bancária em 02 de maio do corrente ano, cujo original fica 

anexo a esta ata e se dá aqui por reproduzido para os devidos e legais efeitos.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que na altura tinham votado 

maioritariamente de modo favorável em relação a este projeto, sendo que achavam 

que este projeto era necessário, porque o santuário tinha alguns problemas, 

principalmente na capela, como por exemplo infiltrações graves. Acrescentou que 

concordavam inteiramente com a intervenção, mas que ainda tinham questões, 

nomeadamente: se havia protocolo com a Comissão Fabriqueira, se a Câmara podia 

intervir num espaço do qual não era proprietária e como estava salvaguardada a 

questão; acrescentou que, na dúvida, não podiam votar a favor por uma questão de 

cautela. 

 

O Senhor Presidente disse que percebia a argumentação do Senhor Vereador, 

uma vez que não era a questão de fundo que estava em causa. Disse que existia 

uma declaração da Comissão Fabriqueira de então que permitia esta intervenção no 

âmbito desta candidatura feita pela Câmara Municipal, sendo que não tinham 

dúvidas sobre isto. Disse que a candidatura tinha sido feita em nome da Câmara 

com a especial ligação com a Comissão Fabriqueira; disse que tinham mantido 

diálogo com a Comissão Fabriqueira e que pensava que até sexta-feira voltaria a 

estar com o Presidente da Comissão Fabriqueira, o Senhor Padre.  

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que faltava saber até que ponto a 

Câmara podia investir naquele espaço. 
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O Senhor Presidente disse que podiam, que essa era outra discussão, com 

conteúdo político, mas que não era essa a discussão que os Senhores Vereadores 

queriam ter. 

 

O Senhor Manuel Marques disse que não era de conteúdo político, mas de 

responsabilização de gastos, de dinheiros públicos. 

 

O Senhor Presidente disse que essa posição tinha sido tomada ao longo do 

processo. Informou que era uma obra orçada em meio milhão de euros, cofinanciada 

85%, o que dava cerca de 80 mil euros da parte da Câmara. Disse que, ao 

apresentar esta ideia, a Câmara estava a dizer que entendia que a preservação 

deste património era importante e que ia investir este dinheiro público. Disse que 

julgava que a discussão era mais sobre poder do que dever, segundo o Senhor 

Vereador e acrescentou que não tinham dúvidas sobre esta matéria. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques perguntou se havia algum parecer jurídico, 

pois outros executivos tinham investido em situações semelhantes e depois tinham 

tido de dividir entre si o pagamento desse investimento. 

 

O Senhor Presidente disse que este tinha parceria da Direção Regional Geral da 

Cultura, da Câmara Municipal e uma Declaração da Comissão Fabriqueira. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques perguntou se não ia haver algum problema 

com o Tribunal de Contas. 

 

O Senhor Presidente disse que, segundo os técnicos, não. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou se não havia a necessidade de 

um contrato de comodato. 
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O Senhor Guilherme Lagido disse que a questão era igual à do autofinanciamento 

que tinha sido garantido pelo município para o relvado do campo de futebol, com a 

agravante de estarem a discutir um espaço que tinha sido reconhecido como 

património nacional. Disse que era manifestamente um investimento de interesse 

público numa propriedade que pertencia a uma Comissão Fabriqueira e que tinha 

sido dada autorização para que o investimento fosse feito. Reiterou que se tratava 

de património nacional que interessava valorizar, o que não era a mesma coisa que 

fazer obras na casa de um particular. 

 

O Senhor Presidente reiterou que não tinham dúvidas sobre esta matéria e que o 

processo estava estabilizado. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que pedia desculpas caso estivesse a 

ser injusto; referiu que não tinha havido qualquer problema quando tinham aprovado 

um subsídio para a CIVAC, no entanto ainda tinha a questão pendente. Disse que, 

nesta dúvida, ia votar contra, embora considerasse que a obra era necessária e ia 

criar potencial naquele espaço, que era um polo muito importante, não só para as 

Argas, mas para todo o concelho. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido perguntou em que condições é que votaria 

a favor. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que o consideraria se houvesse um 

contrato de comodato, pois ia ser feito um investimento público de quase 600 mil 

euros naquele espaço; questionou se podiam fazer isso legalmente sem que 

houvesse algo por trás a suportar essa obra. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido perguntou qual era a alternativa da figura 

jurídica que aparecia citada. Questionou se a alternativa era conceder um subsídio à 

Comissão Fabriqueira para ela assegurar o autofinanciamento. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que não tinha a certeza, mas que 

julgava que na altura tinha sido essa a ideia. Referiu que não ia votar a favor pelas 

razões apresentadas. 

 

O Senhor Presidente disse que era importante dizer publicamente que, com a 

aprovação desta minuta, julgava que estavam em condições para arrancar com a 

obra em finais de maio ou início de junho. Disse que a obra estava prevista ser feita 

num ano, o que significava que as festas deste ano podiam ser afetadas. Disse que, 

de modo a que o transtorno fosse o mínimo possível, os serviços tinham de 

planificar a situação com os responsáveis pela festa. Esclareceu que não ia estar 

tudo inoperacional e que podia estar pronto em 2015. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins proferiu a seguinte declaração de voto: 

“Votamos contra porque temos dúvidas em relação ao investimento que se faz no 

Santuário e que este investimento não esteja suportado juridicamente e legalmente 

e que possa causar problemas futuros.” 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

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

Silva, 3 votos contra dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Rosa Santos e 

Manuel Marques e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 14 – APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS 

DO CONCELHO DE CAMINHA 

 

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

das doenças”. 

Assim, propõe-se que a Câmara delibere apoiar os Clubes e Associações 

Desportivas do Concelho de Caminha, nos termos constantes da informação técnica 

que se anexa. 

 

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

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

Silva, Flamiano Martins, Rosa Santos e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 15 – RATIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA O CENTRO SOCIAL E 

PAROQUIAL DE ÂNCORA, PATRONATO NOSSA SENHORA DA BONANÇA, 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SIDÓNIO PAIS E CENTRO SOCIAL E O 

PAROQUIAL DE MOLEDO 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se que a Câmara delibere aprovar a 

ratificação das minutas dos protocolos de colaboração entre a Câmara Municipal de 

Caminha, o Centro Social e Paroquial de Âncora, Patronato Nossa Senhora da 

Bonança, Agrupamento de Escolas Sidónio Pais e o Centro Social e Paroquial de 

Moledo, os quais ficam a fazer parte integrante dos originais desta ata. 

 

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, Rosa Santos e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 16 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 
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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, Rosa Santos e Manuel Marques, 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 35 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, 07 de maio de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 

(Anabela Pereira Monteiro) 

 


