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ATA NÚMERO 16/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA QUATRO 

DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E 

CATORZE 

 

Aos quatro dias do mês de junho 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, 

FLAMIANO GONÇALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA E MANUEL 

SOUSA MARQUES. 

 

Não esteve presente o Senhor Vereador Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva, 

cuja falta foi justificada. 

 

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 disse que gostaria de colocar à 

consideração do Senhor Presidente a retirada do ponto da Ordem de Trabalhos 

relativo ao acordo de execução entre o município de Caminha e as freguesias do 

concelho, pois entendiam que não estava a ser cumprida a lei. Disse que, se 
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entendesse discutir este assunto, podia dar mais pormenores sobre o que 

consideravam que não estava a ser cumprido, mas basicamente tinha a ver com o 

facto de este acordo ter sido aceite ou não por todas as juntas de freguesia do 

concelho. Assim, apresentou a seguinte proposta: 

“Os vereadores eleitos, considerando que: 

- nos termos previstos na alínea i), do nº 1 do artigo 16.º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, é competência da Junta de Freguesia «discutir e preparar com a câmara 

municipal contratos de delegação de competências e acordos de execução»; 

- o acordo de execução entre o município de Caminha e as Juntas de Freguesia do 

concelho qui presente não foi discutido nem as verbas foram expressamente aceites 

pelas Juntas de Freguesia; 

- Que os valores envolvidos são manifestamente insuficientes para a gestão e a 

manutenção de espaços verdes e a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e 

sumidouros. 

Propõem que este assunto seja retirado da ordem de trabalhos e seja devidamente 

discutido, negociado e acordado com as juntas de freguesia antes de, à pressa, ser 

apresentado para aprovação neste órgão.” 

Em seguida leu: 

“1. Parabéns à CPCJ pela organização da semana dos direitos da criança e o 

trabalho que foi realizado ao nível da educação cívica das nossas crianças e jovens. 

Gostaria no entanto de lamentar que seja necessário convocar formalmente uma 

Assembleia Municipal para que nela participem as crianças e os jovens do concelho. 

Foi para obrigar a estar um maior número de deputados municipais? Se assim foi, 

lamento que assim se tivesse pensado. Todos os participantes na sessão deveriam 

prescindir da senha de presença em favor de uma instituição do município. Nós, os 

vereadores do PSD destinaremos a nossa senha para o Centro de Acolhimento 

Temporário Benjamim. 
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2. Parabéns ao agrupamento de escolas Sidónio Pais pelo XXII Arraial Minhoto. 

Mais uma vez o agrupamento anima culturalmente o concelho, com espetáculos de 

grande qualidade, conseguindo o envolvimento de toda a comunidade educativa. 

3. Queremos saber qual a situação do ferryboat e o desassoreamento do canal. Há 

perspetivas do recomeço do funcionamento do ferryboat? 

4. Relativamente às contas do ferryboat, somos mais uma vez confrontados com 

novo adiamento na apresentação do plano de pagamentos. Vamos já com um atraso 

de 7 meses. Primeiro era até final do ano de 2013, depois em Março, depois em 

Abril, depois em Maio, agora mais quarenta dias. 

Pela comunicação social sabemos já que o Alcaide de La Guardia reduziu já a dívida 

para pouco mais de 1 milhão de euros. O Senhor Presidente nem contesta, nem 

desmente… Vê-se claramente que La Guardia está a apostar na prescrição.  

O Senhor aceitou? Informe-nos qual é a atitude que o Município de Caminha vai 

tomar. Lembro que o Senhor esteja a prescindir de verbas que o município de 

Caminha necessita.  

5. Com o chumbo das medidas governamentais pelo Tribunal Constitucional, os 

vencimentos e subsídio de férias vão ser repostos aos funcionários públicos. Foi 

preocupação sua no ano passado que o município repusesse o subsídio de férias. 

Neste mês de junho, o Senhor vai já repor os vencimentos e o subsídio de férias dos 

funcionários da Câmara? 

6. Queremos saber se já há novidades em relação ao Festival de Vilar de Mouros, 

uma vez que terminou já o Rock in Rio e o Senhor Presidente disse que após este 

evento haveria novidades.” 

Por fim apresentou um requerimento relativo a assuntos pendentes de 

requerimentos anteriores, nomeadamente sobre o mapa das receitas, despesas e 

disponibilidades e sobre a documentação relativa à obra de reposição do pontão de 

embarque da foz do Minho. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva saudou os presentes e lamentou, em nome dos 

vereadores da oposição, a posição que o Senhor Presidente tinha tomado como 

Presidente da Câmara Municipal de Caminha relativamente a opções partidárias, 

pois parecia que se tinha esquecido de que representava os munícipes; disse que se 

tivesse de tomar alguma opção partidária legítima que o fizesse como Presidente da 

Concelhia, como militante, mas não como Presidente da Câmara Municipal. 

Posteriormente, referiu a preocupação de várias pessoas relativamente ao facto de, 

durante as Assembleias Municipais, existir uma câmara que focava no que estavam 

a escrever e punha em causa a privacidade dos presentes e apelou a que se tivesse 

algum cuidado. Por fim, no seguimento do que tinha sido referido na reunião 

descentralizada de Vilar de Mouros, pediu que a situação do enfermeiro Hélder, 

marido da Senhora Vereadora Ana São João, fosse esclarecida, nomeadamente 

quando ao tipo de vínculo que tinha e a que instituição, se à Câmara, à AMA ou à 

Junta de Freguesia. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques saudou os presentes e referiu que costumava 

existir um tanque de lavar a roupa no portinho que servia toda a população e que 

tinha ficado o compromisso, por parte do IPTM da construção de um novo tanque. 

Disse que apenas existiam dois outros locais onde podiam lavar a roupa, um na Rua 

António Ramos e na Fonte da Retorta. Solicitou ao Senhor Presidente que 

exercesse influência sobre a entidade, porque a população estava à espera que se 

cumprisse a promessa. Em relação às obras na praia, disse que estava preocupado 

com o que se estava a fazer porque não conhecia o projeto e a época balnear 

estava próxima. Disse que gostaria de saber se parte daquela areia ia ser removida 

e se a vala ia ficar com aquela profundidade, pois, se ficasse, teria de haver uma 

proteção para não haver acidentes. Perguntou ao Senhor Presidente se podia 

informar sobre como a praia ia ficar. Por fim, disse que se regozijava por ter ouvido, 

na Rádio Caminhense, o Senhor Vereador Guilherme Lagido a falar sobre a 
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prevenção de incêndios, sendo que julgava que tinha ouvido que o caminho de 

Bulhente seria uma das áreas que iria sofrer alguma ação de reposição. Disse que 

considerava este trabalho urgente, pois tinha estado reunido com os bombeiros e 

estes, conforme se encontrava o piso, não conseguiam acudir às situações; para 

além disso, o tanque de água lá existente servia para o combate aos incêndios e por 

aquele caminho chegam facilmente a Moledo e a Vile. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João saudou os presentes e também sublinhou o 

vigésimo segundo Arraial Minhoto pelo Agrupamento de Escolas e convidou toda a 

comunidade a estar presente na restante programação. Tornou público o facto de o 

período de inscrições para o ATL de verão terem início nesse dia; referiu que 

provavelmente haveria algum atraso na divulgação dos folhetos informativos, no 

entanto no dia seguinte os interessados já teriam a possibilidade de se inscrever. 

 

O Senhor Presidente referiu que queria fazer uma salvaguarda relativamente à 

questão colocada pela Senhora Vereadora Liliana Silva relacionada com o marido 

da Senhora Vereadora Ana São João; solicitou à Senhora Vereadora que 

esclarecesse a questão, uma vez que estava melhor informada. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João disse que a questão levantada relativamente 

ao seu marido tinha surgido noutros momentos e que considerava normal que assim 

o fosse, devido ao cargo que ocupava como vereadora. Explicou que há vinte e dois 

anos que este era funcionário público, há catorze que trabalhava na Clipóvoa e, 

como o Senhor Presidente tinha referido, há sete anos que era coordenador na área 

de intervenção em contexto recreativo; há seis anos que realizava este trabalho no 

Festival de Paredes de Coura com os restantes elementos, nomeadamente a Cruz 

Vermelha e outras entidades da ARS Norte. Disse que a Rede Social estava a fazer 

formação há alguns meses para iniciarem algum trabalho na Rua Direita, em 
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contexto recreativo, com a intenção de criar segurança em espaços de divertimento 

e que os consumos existentes sejam minimizados e feitos em contexto de 

segurança. Disse que o vínculo era ao Instituto da Droga e Toxicodependência. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques referiu que considerava esta chamada de 

atenção relevante, porque era necessário esclarecer as coisas. 

 

O Senhor Presidente esclareceu que o marido da Senhora Vereadora Ana São 

João fazia parte deste grupo de trabalho há sete anos, sendo que fazia um trabalho 

de prevenção em festivais. 

 

A Senhora Ana São João disse que até agradecia a possibilidade de esclarecer a 

questão, porque podia haver algum ruído desnecessário. Em seguida, disse que o 

grupo restrito da CPCJ tinha proposto ao executivo a necessidade de a assembleia 

extraordinária da Semana dos Direitos da Criança ser realizada de forma diferente, 

uma vez que nos anos anteriores os deputados não tinham assistido nem 

participado ativamente, dando um mau exemplo de cidadania ou de educação cívica 

às crianças e jovens, que tinham aparecido e participado sempre. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques referiu que considerava que tinha falhado, 

apesar de também pensar que quando não “vai a bem, vai a mal”. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João referiu que ainda tinham conseguido um 

donativo. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que os donativos podiam ser mais, mas 

tinham querido apoiar de outra maneira e estavam felizes por dar esse contributo. 

Referiu que considerava que pelo menos os líderes da bancada podiam ter usado da 
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palavra, já que tinham sido obrigados a assistir à assembleia. Disse que o Senhor 

Presidente e o Senhor Vereador Guilherme Lagido, nas suas intervenções, tinham 

utilizado uma linguagem pouco acessível aos mais novos em certas situações, o que 

podia ter sido de propósito, para demonstrar como era uma assembleia, no entanto, 

podiam ter utilizado uma linguagem mais “terra à terra”; do mesmo modo, referiu que 

compreendia que o Senhor Presidente quisesse responder a todas as intervenções 

pormenorizadamente, no entanto podiam ter sido mais breves. Disse que 

considerava que, de forma geral, a assembleia tinha sido positiva. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João disse que tinham recebido feedback positivo 

relativamente à exposição do Senhor Presidente, uma vez que tinha atendido a 

todas as participações; o facto de se ter dirigido individualmente a cada um dos 

intervenientes tinha sido considerado importante, pois não tinha “deixado ninguém 

para trás”. 

 

O Senhor Presidente referiu que tinha tentado dirigir os discursos para as 

diferentes camadas etárias e tinha tido feedback positivo, apesar das dificuldades 

próprias de se estar a falar com crianças. Relativamente à participação dos líderes 

da bancada ou dos deputados, recordou que, na sua primeira intervenção, tinha 

sugerido ao Senhor Presidente da Assembleia que, como em todas as outras 

assembleias, se desse primeiro a palavra aos deputados, sendo que este tinha 

autorizado, no entanto nenhum deputado tinha solicitado para intervir. 

Sobre a questão de ser uma Assembleia paga, registou o gesto dos Senhores 

Vereadores disse que não podiam abdicar daquele momento, mas considerava que 

o gesto era significativo e devia ser sublinhado. Disse que a ideia tinha partido da 

Senhora Presidente da CPCJ, sendo que inicialmente tinha resistido porque queria 

tentar perceber se podiam civicamente tentar mobilizar os Senhores Deputados para 

estarem numa reunião destas; tinha entendido que seria normal que pudessem 
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estar, com algumas substituições porque era a meio do dia. Referiu que a 

experiência anterior da CPCJ era negativa, por isso tinham proposto convocar uma 

assembleia, à qual a Senhora Vereadora tinha dado um parecer favorável. Disse 

que para ano certamente estariam em condições de poder mobilizar os deputados 

sem esta necessidade. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disso que partilhava a preocupação que o 

Senhor Vereador Manuel Marques tinha manifestado em relação à intervenção na 

praia de Vila Praia de Âncora. Disse que era bom que se entendesse que, apesar de 

todos os esforços que tinham vindo a fazer, este tinha sido um ano anormal em todo 

o litoral português. Disse que no dia anterior o Senhor Ministro do Ambiente tinha 

dito o mesmo e que não tinha conseguido intervir na generalidade das praias, os 

trabalhos estavam muito atrasados, que tinham algumas dificuldades com a 

bandeira azul em alguns sítios. Disse que, no que dizia respeito a Caminha, 

considerava que o mais urgente tinha sido feito em tempo útil, com a celeridade que 

os respetivos processos tinham permitido, sendo que havia, no entanto, algumas 

questões em concreto que o preocupavam. Disse que das duas intervenções 

realizadas no concelho, uma tinha sido a primeira e a outra a terceira, sendo que 

havia praias que só seriam intervencionadas em finais de junho. Disse que a praia 

de Moledo também tinha tido um enchimento razoável de areia; tinha o problema 

das obras no topo norte que tinham de ser feitas nesta época do ano. Esclareceu 

que não estava em causa a questão da bandeira azul na praia e que estavam 

garantidos apoios de praia, nadadores salvadores e equipamentos necessários. 

Disse que Vila Praia de Âncora tinha o problema de ter um banco de areia grande, 

no entanto estava mais suavizado do que estava há 2-3 semanas. Disse que a parte 

mais problemática era junto à ponte pedonal, devido ao desnível grande. Disse que, 

mesmo assim, tinham tido a preocupação de, junto da autoridade marítima, reforçar 

o apoio durante os picos do verão. Disse que o banco de areia ia ser sempre um 
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problema e que a questão das marés vivas podia criar dificuldades profundas na 

abertura que se tinha feito do canal de escoamento. 

Referiu que finalmente tinham conseguido fechar as comportas do Parque Ramos 

Pereira. Disse que ainda havia uma fuga numa das comportas, mas estava a ser 

monitorizada; disse que havia um pequeno problema que só não estava resolvido 

por falta de disponibilidade da empresa em resolvê-lo. Explicou que as comportas 

estavam fechadas e estavam a realizar a bombagem para o saneamento, sendo que 

pensava que o problema estaria resolvido. Por fim referiu que já se tinha começado 

a fazer a monitorização das águas em três pontos do rio, junto à ponte rodoviária, à 

saída da ETAR e junto ao mar; o controlo estava a ser feito duas vezes por semana. 

Referiu ainda que Vila Praia de Âncora tinha sido reconhecida pela ARH, sendo que 

iam ver se conseguiam ter uma qualidade de água devido à questão da bandeira 

azul. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que considerava que o Senhor 

Vereador Guilherme Lagido devia receber a indicação dos dias em que as amostras 

seriam retiradas. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido referiu que sabia quais eram os dias. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que era preciso que não acontecesse o 

que poderia ter acontecido no passado, caso não tivesse sido detetada a 

irregularidade dos técnicos. Disse que tinham de recolher a água a uma determinada 

profundidade, em determinados pontos marcados, e não podia ser junto ao rio. 

Referiu que fazia parte de um grupo que, há uns anos, tinha sido apelidado de 

“Velhos do Restelo”, quando tinham feito críticas e alertas relativamente às obras do 

portinho em maio, após terem ouvido alguns pescadores. Mencionou que iam reunir-

se muito brevemente para discutir o desassoreamento do portinho e as obras 



 

 

 

Câmara Municipal de Caminha 

 

10 

relativas ao rompimento das dunas nos Caldeirões. Disse que havia vários artigos 

em determinados jornais que alertavam para uma solução de raiz, sendo que, 

segundo algumas pessoas, as obras só resolveriam o problema temporariamente. 

Disse que achava que o desassoreamento e a investida do mar nos Caldeirões tinha 

a ver com o portinho, os molhes e a forma como tinham sido construídos. Disse que 

havia quem considerasse a hipótese, já na altura em que o tinham chamado Velho 

do Restelo, de a zona do Caído ser a zona natural para o porto de mar, sendo que 

alguns elementos deste grupo que o município ia gastar milhões todos os anos sem 

ficarem com condições próprias importantes para a faina dos pescadores. 

Disse que este assunto era importante, pois muitos secretários de Estado tinha 

prometido a resolução do problema e que, durante dezasseis anos, tinha ouvido, 

enquanto Presidente de Junta, que o problema estava a ser estudado, por isso já 

não acreditava nas promessas. Pediu ao Senhor Vereador Guilherme Lagido e ao 

Senhor Presidente que, nas reuniões que tivessem com as entidades responsáveis, 

debater se valeria a pena gastar dinheiro e não solucionar definitivamente ou se não 

valeria admitir que os pescadores tinham razão e o porto devia ser no Caído. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que não queria alimentar a polémica e 

que considerava que deviam combinar a recolha da informação disponível e a 

utilização das ferramentas que a ciência fornecia. Disse que tinham uma obra que 

não era a que queriam, que acreditava que ao fim de n anos se calhar já se tinha 

obra para fazer outro porto de mar; referiu que outras pessoas diziam que se devia 

retificar aquele. Disse que confessava a sua ignorância e humildade na questão. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que forneceria uma cópia do 

documento que iam analisar brevemente. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que já tinha lido vários documentos e 

estudos e ouvido opiniões contraditórias, como por exemplo que devia ser no Caído 

ou que o problema era que o molhe estava muito fechado. Disse que não era correto 

que se dissesse, como o Senhor Vereador Manuel Marques o tinha feito, que o 

portinho tinha sido a causa do que aconteceu, pois, apesar de terem alguns 

contornos semelhantes, o que tinha acontecido há 24-25 anos não tinha a dimensão 

deste ano e não havia o porto de mar. Disse que vários fatores se conjugavam: o 

ano anormal em termos de mar, pois não devia haver memória, nos últimos 20-30 

anos, de os pescadores não poderem ter ido ao mar tantos dias seguidos, sendo 

necessário reconhecer que estes tinham aguentado a situação estoicamente; os 

incêndios florestais violentos durante o verão; uma erosão enorme das encostas do 

rio de Âncora, transformando o seu curso num rio torrencial, com cheias seguidas 

durante cerca de dois meses, tendo cedido, uma vez que se tratava de uma zona 

frágil. Disse que, quanto à questão sobre a forma como se ia fazer, também havia 

muitas teorias, no entanto havia o facto inegável de aquilo ser uma zona em que 

existia uma presença humana perniciosa. Disse que com certeza que isto tinha dado 

jeito à população, no entanto agora tinham de pagar as faturas. Referiu que existiam 

ali problemas de erosão, por exemplo na linha de comboio, acrescentando que a 

mata da Gelfa tinha sido criada para proteger a linha de comboio. Disse que havia ali 

um ecossistema que tinha uma determinada dinâmica, entregue a si próprio, que 

tinha sido ocupado com a linha de comboio, com a Avenida Ramos Pereira e todas 

aquelas construções resultantes de um fenómeno do fim do século XIX/início do 

século XX, com a presença massiva na praia, que se tinha tornado moda. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques referiu que achava perigoso justificar os 

factos de agora com os de antes, por isso o grupo em que estava inserido estava a 

procurar razões de fundo, à margem dos incêndios, da erosão e do inverno. Referiu 
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que havia fotografias estudos feitos nos últimos anos e que iam apresentar este 

documento à Câmara e a outras instâncias. 

 

O Senhor Presidente relembrou a capacidade de reação que tinham tido 

relativamente às praias e intempéries e que tinha resultado na intervenção no âmbito 

dos apoios concedidos pelo Governo relativos às intervenções nas praias, sendo 

que Moledo tinha sido a primeira e Vila Praia de Âncora a terceira. Disse que no dia 

anterior tinha estado presente numa demolição de edificado com um administrador 

da POLIS e havia de facto a necessidade permanente de o Senhor Ministro do 

Ambiente justificar o facto de as obras não avançarem em diversos concelhos. 

Referiu, para além disso, o trabalho simultâneo feito pela Câmara em Vila Praia de 

Âncora relativo à abertura e encerramento de comportas, assim como a canalização 

total do que tinha a ver com o saneamento para as ETARs, de modo a que se desse 

qualidade àquela água, para que pudessem cumprir o compromisso de lutar até à 

exaustão para que a praia de Vila Praia de Âncora fosse reconhecida como uma 

praia de excelência com a bandeira azul. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques interpolou o Senhor Presidente e disse que o 

trabalho já estava a ser feito há anos. 

 

O Senhor Presidente disse que tinha sido sem sucesso. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques interpolou o Senhor Presidente e disse que 

tinha sido sem sucesso total por outras razões. 

 

O Senhor Presidente disse que não tinha tido sucesso na obtenção dos objetivos 

fundamentais. Disse que tinham conseguido procedimentalmente que o processo 

começasse de novo e estavam a fazer esse trabalho ao mesmo tempo que o 
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trabalho dos Caldeirões, que não tinha a ver com o rompimento da duna nem com a 

situação de emergência, mas com a qualificação do espaço para estacionamento ao 

lado do estádio, um projeto que vinha de trás. Relembrou que o financiamento das 

obras limitava-se à reposição da situação, por isso, embora às vezes ouvissem que 

o dinheiro poderia ser empregue noutra situação, este apenas existia para aquela 

situação específica. Referiu que, quando tinham sido ouvidos a propósito dos 

projetos, tinham, apesar da pressão, rejeitado quaisquer obras de impacto elevado, 

pois tinham entendido que deviam respeitar a natureza. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques referiu que o Senhor Ministro do Ambiente 

era um jovem que tinha estado sempre muito ligado ao ambiente e que se destacava 

pela prontidão, uma quase omnipresença em toda a costa e em todos os problemas 

que tinham surgido. Disse que ficava contente por ouvir o Senhor Presidente, sendo 

de outra cor política, dizer que o Senhor Ministro agradava ao executivo. Disse que 

queria frisar isto porque às vezes a política era “muito baixa”. 

 

O Senhor Presidente disse que o Senhor Ministro do Ambiente tinha demonstrado 

uma preocupação com o concelho de Caminha, sendo que, em Esposende, este 

tinha perguntado qual era o ponto da situação em Vila Praia de Âncora e em 

Moledo. Disse que lhe tinha dado conta da situação e existia a possibilidade de uma 

visita ao concelho para discutir outros assuntos, no entanto ainda não podia dar 

mais informações.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido referiu que, apesar de não ser uma obra da 

Câmara, esta tinha-se empenhado muito na obra do pontão de acesso ao Âncora 

Douro, o portinho velho de Vila Praia de Âncora. Disse que a obra tinha estado 

bastante complicada, porque tinha havido mudança de funções. Registou que tinha 

havido uma sensibilidade muito grande da parte do presidente da Docapesca para a 



 

 

 

Câmara Municipal de Caminha 

 

14 

pressão da Câmara relativamente à reposição de mais um estrago do temporal 

deste ano. 

 

O Senhor Flamiano Martins perguntou se havia alguma perspetiva em relação ao 

pontão dos pescadores profissionais. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido esclareceu que para já a intervenção era 

neste pontão que não tinha acesso, para o outro ainda não havia resposta. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que ficava feliz pela pressão que o 

município tinha feito e deu uma palavra de agradecimento aos eurodeputados 

candidatos, que tinham feito pressão nesse sentido e os resultados estavam à vista. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a nota da Senhora Vereadora Liliana Silva sobre a 

questão da câmara de filmar na Assembleia Municipal, pois não tinha tido feedback 

dessa situação. Disse que concordava que devia ser uma matéria que devia ser 

salvaguardada.  

 

A Senhora Vereadora Ana São João referiu que já tinham conversado sobre isso. 

 

O Senhor Presidente concordou e referiu que tinham a preocupação de, depois das 

intervenções, desligarem o microfone. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva notou a coincidência de a emissão “ter ido ao 

ar” durante as intervenções de duas deputadas do PSD. Referiu que considerava a 

“coincidência” lamentável e que se existiam as emissões online então que fossem 

bem feitas. 
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O Senhor Presidente disse que pensava que Senhora Deputada Júlia Paula Costa 

tinha tido a oportunidade de falar com o técnico e este tinha explicado a questão. 

Referiu que podiam sempre ocorrer problemas de transmissão, no entanto ia dar 

conta da situação relacionada com a transmissão do que se estava a escrever ou o 

que estava no computador. Salientou a importância das transmissões online terem 

suscitado interesse e chegarem a mais pessoas. 

Em relação ao Festival de Vilar de Mouros, disse que esperava que houvesse 

novidades em breve. Referiu que na segunda-feira tinha estado em Lisboa com a 

organização, a AMA e o Álvaro Covões, e tinham discutido uma série de temas. 

Mencionou que estava em dupla posição, como Presidente da Câmara do município 

onde se vai realizar o festival e como espectador. Disse que em princípio, para a 

semana teriam, forçosamente, de tornar públicas informações sobre o festival.  

Relativamente ao Tribunal Constitucional e à reposição de valores, referiu que o 

Senhor Vereador Flamiano Martins tinha feito bem em recordar a posição que o 

Senhor Presidente tinha tomado em campanha eleitoral. Referiu que tinha sido difícil 

para as instituições públicas gerir esta situação de propostas que o Governo tinha 

apresentado nos últimos tempos e que tinham uma influência direta na vida das 

pessoas, porque eram propostas que diziam respeito às leis do orçamento e que 

acabavam por prejudicar os rendimentos das famílias, por isso eram consideradas 

inconstitucionais por parte do Tribunal Constitucional. Disse que isto já tinha 

acontecido oito vezes perante esta legislatura, o que era complicado de gerir e tinha 

criado algumas entropias nos serviços devido aos procedimentos. Disse que o que 

tinha defendido há um ano tinha sido, grosso modo, que, perante uma declaração de 

inconstitucionalidade, a Câmara fizesse um esforço para não seguir o Governo e 

encontrar soluções para pagar o devido aos funcionários da Câmara. Disse que uma 

das preocupações perante o cenário tinha sido perceber, em primeiro lugar, se 

tinham meios para o fazer e, em segundo lugar, se tinham os procedimentos 

preparados para tal. Disse que nos últimos dias tinham estado a trabalhar com a 
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equipa financeira da Câmara para tentar encontrar soluções, porque a Câmara 

Municipal tinha de encontrar mais 160 mil euros para poder pagar todos os 

vencimentos até ao final do ano. Disse que era muito difícil encontrar este montante, 

mas iam fazê-lo, apesar de o Governo ter aparentemente adiado a reposição de 

salários, ao contrário das exigências do Tribunal Constitucional. Reiterou que a 

Câmara Municipal ia fazer um esforço e ia estar preparada para pagar o valor devido 

aos funcionários já este mês. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva deu os parabéns pela iniciativa e referiu que 

tinha sido exatamente o mesmo que o executivo anterior tinha feito na altura, pois 

também não estava dentro da execução orçamental, mas tinha feito um esforço. 

 

O Senhor Presidente, em relação a uma questão que a Senhora Vereadora tinha 

colocado e que tinha estado na ordem do dia esta semana, que tinha a ver com a 

tomada de posição do Senhor Presidente relativamente às questões do PS, disse 

que não queria aprofundar muito esta questão, porque, por hábito, pelo menos 

desde que fazia parte deste executivo, não entravam muito nas questões internas de 

um ou outro partido e não queria que isto fosse pretexto para que as discutissem. 

Esclareceu que não tinha tomado nenhuma posição como Presidente da Câmara de 

Caminha; disse que era militante do PS, dirigente nacional do PS e o modo como 

era identificado nestas circunstâncias era como Presidente da Câmara de Caminha, 

o que era normal e acontecia em todo o lado. Disse que tinha entendido, juntamente 

com outros presidentes de Câmara do distrito de Viana, que também tinham sido 

identificados como presidentes de Câmara, tomar uma posição pública sobre a 

realização do congresso extraordinário. Disse que isto era normal em democracia, 

sendo que noutras ocasiões esta matéria nunca tinha sido questionada. Para além 

disso, tinha tido o cuidado de verificar, nas eleições europeias, a campanha eleitoral 

realizada e tinha reparado que, por exemplo, o Presidente da Câmara de Braga se 
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identificava na propaganda eleitoral do PSD, da “Aliança Portugal”, como presidente 

da Câmara de Braga, entre outras figuras; também tinha tido a oportunidade de ver 

há pouco tempo o vídeo do Senhor Vereador Manuel Marques a apoiar a Aliança 

Portugal nas eleições europeias, identificando-se como vereador. Concluiu que era 

normal serem identificados pelo cargo político que ocupavam, por isso, sobre esta 

matéria, estava muito tranquilo. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que as questões éticas nunca seriam 

questões pequenas. 

 

O Senhor Presidente disse que não era uma questão ética, mas sim de uma 

situação que não fazia grande sentido. 

Em relação ao ferryboat, referiu que ia ter uma reunião no dia 11 com os 

responsáveis do Xacobeo e o alcalde de La Guardia, para convencer os 

responsáveis pelo Caminho de Santiago a estarem do lado do município de 

Caminha e de La Guardia, porque havia a ideia de que a não existência do ferryboat 

condicionaria a existência de um dos caminhos de Santiago, nomeadamente o 

caminho tradicional de barcaça. Disse que na semana passada o Senhor Vereador 

Rui Teixeira tinha estado presente numa reunião em Pontevedra com a Comissão 

Internacional de Limites, onde tinha deixado claro o facto de ser uma prioridade para 

o município o estabelecimento de uma rede segura para que o ferryboat pudesse 

funcionar e, portanto, da necessidade de se fazer uma grande dragagem, para 

libertar o canal, e, sobretudo, dragagens continuadas, para que a situação se 

mantivesse. Mencionou que desta reunião tinha resultado uma outra, ainda sem 

data marcada, com o responsável de Junta Autónoma da Galiza, para poderem 

transpor esta matéria. Referiu que também tinha tido a oportunidade de, 

informalmente, falar com o Governo e referir que tinha enviado a carta com um 

pedido de reunião, embora compreendesse que pudesse não ser com o ministro. 
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Relativamente à limpeza da boca do cais de embarque de atracação, referiu que 

tinham todos os pareceres favoráveis à exceção de um, do ICNF. Explicou que, 

segundo o ICNF, tinham de fazer um levantamento hidrográfico; por isso tinham 

recolhido três amostras, provenientes de três estações de monitorização, no dia 29 

de maio; referiu que o problema era que o laboratório demorava 30 dias a 

apresentar resultados e que o valor da análise era 2.196 euros + IVA. Referiu que a 

embarcação estaria praticamente completa, sendo que a vistoria técnica tinha sido 

realizada e, segundo a Senhora Vereadora, tinha corrido bem. Disse que este 

aspeto tinha deixado de ser urgente, porque enquanto não se resolvesse a questão 

do banco de areia, era muito complicado e podia trazer problemas. Sobre os 

acordos de pagamento, disse que também queria deixar claro algumas coisas, 

porque havia muitos temas cruzados sobre o ferryboat que tinham lançado alguma 

confusão em alguns títulos de jornais. Em primeiro lugar disse que julgava que não 

havia dúvidas nenhumas que as relações entre La Guardia e Caminha qualificavam 

as duas margens; recordou que tinham tido atividades de um e do outro lado do rio 

que tinham começado a beneficiar a economia (por como exemplo o Guarda Doce, o 

“irmão espanhol” do Caminha Doce). Esclareceu que o alcalde de La Guardia tinha 

apresentado um plano de pagamento que não ia ao encontro de todos os interesses 

que entendia, por isso tinham feito nota disso e tinha um plano de pagamento em 

cima da mesa; explicou que não podia torna-lo público, porque este plano era uma 

intenção. Explicou que, enquanto o Senhor Presidente tinha a tesoureira ou 

responsáveis das finanças que trabalhavam com a Câmara e caucionavam uma 

decisão que pudesse tomar, La Guardia tinha um interventor que era nomeado pelo 

governo central de Madrid e que era responsável por dar o visto sobre os 

compromissos ou pagamentos de La Guardia. Explicou que o último documento 

entregue não ainda tinha o visto do interventor, pois este encontrava-se lá apenas 

há cerca de um mês. Disse que, uma vez que a suspensão do processo em tribunal 

estava quase a terminar, tanto o Senhor Presidente como o alcalde tinham sido 
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notificados pelo Tribunal Administrativo para se pronunciarem no sentido de decidir 

se mantinham a instância suspensa ou se existia algum acordo e o processo 

terminava. Explicou que, uma vez que ainda não tinham uma decisão, não queriam 

que o processo terminasse nem que continuasse enquanto discutiam esta matéria, 

tinham prorrogado o prazo de suspensão, por 40 dias. Referiu que, segundo o 

alcalde, poderiam ter o visto do interventor a qualquer momento. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que alguma coisa não batia certo na 

história, ou a parte do Senhor Presidente ou a do Senhor Alcalde, pois o alcalde 

tinha dito publicamente na rádio que não tinha o plano de pagamento pronto, por 

isso ia pedir a prorrogação do prazo. 

 

O Senhor Presidente disse que tinha tido a oportunidade de ler essas declarações 

num jornal de Caminha. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva esclareceu que tinha ouvido, não lido. 

 

O Senhor Presidente disse que tinha lido as declarações dele e que este se tinha 

limitado a dizer que havia uma prorrogação do prazo de 40 dias relativamente ao 

litígio que os dividia. Referiu que nem sempre os títulos correspondiam ao que se 

dizia, o que era uma pena. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que não estava a falar de jornais, mas 

sim do que tinha ouvido o alcalde proferir. 

 

O Senhor Presidente transmitiu que, até ao fim do mês, tinha chegado uma 

proposta que não correspondia exatamente ao que tinham conversado, por isso 

tinha solicitado uma melhoria de alguns pontos que tinha analisado. Em relação à 
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proposta sobre a retirada do ponto sobre os acordos de execução, disse que 

entendia que estavam a cumprir o estabelecido na lei, portanto não retirava esse 

ponto da ordem de trabalhos. Disse que retirava o ponto relativo à orgânica, porque 

não estavam presentes todos os vereadores e seria adequado que todos pudessem 

discutir sobre os temas. Finalmente informou que o Senhor Vereador Rui Teixeira 

tinha resposta a um requerimento sobre o controlo orçamental de receita mensal 

acumulada, lista de ordens de pagamento mensal acumulado, balancete analítico no 

plano geral mensal e acumulado. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2014/05/21 

 

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 21 de maio passado. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins, relativamente aos pontos 3 e 4 que tinham 

sido retirados da ordem de trabalho, disse que, apesar de poder ser uma questão de 

pormenor, não considerava necessário que a ata incluísse o texto todo da proposta, 

sendo que até se pouparia papel e tinta. 

 

O Senhor Presidente disse que concordava com o Senhor Vereador Flamiano 

Martins, pois, apesar de constar na Ordem de Trabalhos, se o Senhor Presidente 

anunciasse que era retirada, não era necessário incluiu a descrição toda. 
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A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 02 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO PÚBLICA 

DESCENTRALIZADA DE 2014/02/26 

 

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 pública descentralizada de 26 de fevereiro 

passado. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 03 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO PÚBLICA 

DESCENTRALIZADA DE 2014/03/26 

 

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 pública descentralizada de 26 de março 

passado. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 
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Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 04 – APROVAÇÃO DA ORGANICA DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS DE CAMINHA 

 

Proposta Retirada 

 

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

 

PROPOSTA N.º 05 – APROVAÇÃO DAS MINUTAS DOS ACORDOS DE 

EXECUÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E AS FREGUESIAS (Art.º 132 DA LEI 

75/2013) 

 

Nos termos da alínea k) do n.º1 do art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, 

propõe-se que a Câmara delibere autorizar a celebração dos Acordos de Execução 

entre o Município e as Freguesias, cujas minutas ficam a fazer parte integrante dos 

originais desta ata. 

Mais se propõe, nos termos da alínea m) do n.º1 do art.º33 da mesma Lei, 

submeter os mesmos Acordos à Assembleia Municipal para efeitos de autorização. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins leu: 

“Senhor Presidente queremos que nos responda claramente às seguintes questões: 

1. Este acordo foi devidamente discutido com todos os presidentes de Juntas de 

Freguesia? 

2. Os valores da proposta foram negociados e aceites pelos Senhores 

Presidentes das Juntas e respetivas Juntas de Freguesia? 
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As informações que obtivemos apontam para que o Senhor Presidente da Câmara 

reuniu com os Senhores Presidentes de Junta. Foi-lhes solicitado o rol das 

necessidades de cada uma das freguesias. O Senhor Presidente referiu-se à 

possibilidade de transferir verbas semelhantes e/ou superiores a 2012, assinaram 

uma declaração na qual assumiam que estavam em negociações e nada mais 

houve até à última segunda-feira, dia 2 de junho. Após o envio para nós, vereadores 

da oposição, da documentação relativa a este assunto, foi enviada via e-mail a 

informação de qual o valor a transferir, tentando convencer os Senhores Presidentes 

de Junta de que as suas freguesias iriam receber mais dinheiro que em 2012. 

Pois, Senhor Presidente, vou-lhe provar que receberão menos 254,5% daquilo que 

as freguesias receberam em 2012: 

A proposta apresentada por si prevê a transferência (para todas as freguesias):  

a) 27.900,00€ para gerirem e assegurarem a manutenção de espaços verdes; 

b) 27.900,00€ para assegurarem a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas 

e sumidouros; 

c) 83.700,00€ para manterem, repararem e substituírem mobiliário urbano; 

d) 30.000,00€ para assegurarem a realização de pequenas reparações nas 

escolas; 

e) 15.000,00 € para promoverem a manutenção dos espaços envolventes das 

escolas. 

Deste total de 184.500,00 €, 128.500,00 € são atribuições novas que não eram 

consideradas nos protocolos dos anos anteriores. 

Resta a verba de 55.800,00€ para comparar com as verbas protocoladas entre os 

executivos anteriores. 

Senhor Presidente, acha que a verba de 55.800,00€ a distribuir por todas as 14 

freguesias do concelho, chega para executar um trabalho eficaz?  
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Estamos chocados com esta falta de sensibilidade em propor às nossas Juntas de 

Freguesia estas verbas, ao mesmo tempo que apela aos Senhores Presidentes de 

Junta união de esforços e lealdade.   

Considerando que: 

1- Nos termos previstos na alínea i), do nº1, do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, é competência da Junta de Freguesia “discutir e preparar com 

a Câmara Municipal contratos de delegação de competências e acordos de 

execução”; 

2- Este acordo de execução entre o município de Caminha e as Juntas de 

Freguesia do concelho não foi discutido nem as verbas foram expressamente 

aceites pelas Juntas de Freguesia; 

3- Que os valores envolvidos são manifestamente insuficientes para a gestão e 

a manutenção de espaços verdes e a limpeza das vias e espaços públicos, 

sarjetas e sumidouros. 

Os vereadores eleitos do PSD propõem que este assunto seja retirado da ordem de 

trabalhos e seja devidamente discutido, negociado e acordado com as Juntas de 

Freguesia antes de, à pressa, ser apresentado para aprovação neste órgão.” 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, 3 votos 

contra dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva, Manuel Marques e 

0 abstenções. 

Como se verificava um empate o Senhor Presidente exerceu o voto de qualidade, 

pelo que a proposta foi aprovada. 

 

PROPOSTA N.º 06 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NA “FESTA DO MAR E DA 

SARDINHA” E “VIAGENS À TERRA NOVA”-RETIFICAÇÃO 
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Face à informação dos serviços, propõe-se a retificação das Normas de 

Participação na “Festa do Mar e da Sardinha” e “Viagens à Terra Nova”- as quais 

ficam a fazer parte integrante dos originais desta ata. 

 

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

“Os vereadores do PSD abstêm-se, tal como na reunião de 7 de maio, mantendo as 

dúvidas que têm 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, propomos que se elabore um regulamento próprio, para que os interessados 

possam participar na sua elaboração.” 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, 0 votos 

contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva, 

Manuel Marques. 

 

PROPOSTA N.º 07 – NORMAS DE FUNCIONAMENTO “MÃOS D’ARTE- FEIRA 

DE ARTESANATO E ARTES DECORATIVAS DO CONCELHO DE CAMINHA”-

RETIFICAÇÃO 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se a retificação das Normas de 

Participação na Feira de Artesanato e Artes Decorativas do Concelho de Caminha – 

“Mãos D’Arte”, as quais ficam a fazer parte integrante dos originais desta ata. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, 0 votos 
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contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva, 

Manuel Marques. 

 

PROPOSTA N.º 08 – HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO ELABORADO SOBRE 

O MÉRITO DA PROPOSTA APRESENTADA, APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO E CONSEQUENTE ADJUDICAÇÃO “ARRENDAMENTO DE UM 

ESPAÇO DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL (LOJA N.º4), 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 

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

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

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

projeto de decisão.” 

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

apresentada, aprovação da minuta do contrato, referente à loja 4, que se junta e se 

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

concorrente “Luis Maurício Giestas Gonçalves, Instalações Elétricas, Sociedade 

Unipessoal, Lda”. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins relembrou o facto de o Senhor Vereador Rui 

Teixeira ainda não ter respondido à questão colocada várias vezes relativamente às 

contrapartidas do Hospital Particular pelo aluguer do espaço poente da piscina.  

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 
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Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 09 – ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO NA RUA 16 DE 

SETEMBRO NA FREGUESIA DE CAMINHA 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se a aprovação da alteração da postura de 

trânsito em epígrafe, conforme planta anexa, a qual fica a fazer parte integrante dos 

originais desta ata. 

Mais se propõe que esta deliberação seja submetida à Assembleia Municipal, nos 

termos da Lei e que a sua aprovação seja efetuada em minuta. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 10 – ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO NA TRAVESSA 

DO REPUXO NA FREGUESIA DE CAMINHA 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se a aprovação da alteração da postura de 

trânsito em epígrafe, conforme planta anexa, a qual fica a fazer parte integrante dos 

originais desta ata. 

Mais se propõe que esta deliberação seja submetida à Assembleia Municipal, nos 

termos da Lei e que a sua aprovação seja efetuada em minuta. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Flamiano 



 

 

 

Câmara Municipal de Caminha 

 

28 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 11 – CRIAÇÃO DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO DE 

PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, NA AVENIDA SÃO JOÃO DE DEUS 

DESTA VILA 

 

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

lugar de estacionamento de pessoas com mobilidade reduzida, na Av.ª São João de 

Deus, desta Vila, conforme constante na planta anexa. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 12 – ISENÇÃO DE TAXAS REFERENTES À COLOCAÇÃO DE 

PUBLICIDADE A CLÁUDIO GRACIANO TORRALVO RIBEIRO- RATIFICAÇÃO 

 

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

alínea c) do n.º2 do artigo 8º, do Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Município 

de Caminha a “Câmara Municipal poderá isentar do pagamento das taxas previstas 

no presente regulamento, total ou parcialmente pessoas singulares ou coletivas, 

relativamente a factos que visem o desenvolvimento de atividades de manifesto 

interesse coletivo” 

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se a ratificação do despacho datado 

de 14 de maio, para a isenção das referidas taxas, a Cláudio Graciano Torralvo 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 13 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – MANUEL JOSÉ ARAGÃO SILVA 

 

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

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

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

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

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

Câmara Municipal, …os consumidores de comprovada situação socioeconómica 

débil”.  

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

consumo de água referente aos meses de março e abril de 2014, a Manuel José 

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

consumidor n.º 18578, conforme consta no anexo 2 dos parâmetros da avaliação 

socioeconómica deliberados na reunião de câmara do dia dezoito de Janeiro de 

2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 14 – HOMOLOGAÇÃO DA ATA NÚMERO UM DO JÚRI DE 

SELEÇÃO DOS CANDIDATOS A AUXILIOS ECONÓMICOS NO ÂMBITO DA 
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AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO 2013/2014 

 

No dia 05 de março de 2014, o Júri de Seleção para Atribuição de Auxílios 

Económicos aos Estudantes do Ensino Superior analisou as candidaturas com base 

nos critérios de seleção objetivos previamente definidos e que constam do artigo 9º 

do respetivo Regulamento. Foi elaborada uma ata, da qual consta uma lista 

provisória dos candidatos selecionados.  

Considerando o art.º 10º do Regulamento deste programa, deve submeter-se a 

referida ata a apreciação de Reunião de Câmara, pelo que se propõe a 

homologação da ata em questão e Auxílios Económicos para o ano letivo 2012/2013 

aos seguintes candidatos: 

 Ana Lúcia Lima do Seixo; 

 José Carlos Lima do Seixo; 

 Maria João Cerqueira da Silva; 

 José Roberto Almeida Figueiredo; 

 Lúcio Danin Correia Torres Inácio; 

No âmbito do mesmo programa o art.º3, prevê a sequencialidade do apoio para os 

estudantes conforme descrito do referido Regulamento, para o efeito propõe-se a 

atribuição de 18 912€. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 15 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

 

Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta ata, 

propõe-se que esta seja aprovada em minuta. 
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A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não houve inscrições. 

 

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

quando eram 17 horas e 58 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, 04 de junho de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 

 

 

A SECRETÁRIA 

 

_______________________________________________ 

(Anabela Pereira Monteiro) 

 


