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ATA NÚMERO 22/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 

DEZASSETE DE SETEMBRO DO ANO 

DOIS MIL E CATORZE 

 

Aos dezassete dias do mês de setembro 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 

vereadores GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, RUI PEDRO TEIXEIRA 

FERREIRA DA SILVA, RUI ANTÓNIO DE OLIVEIRA FERNANDES, FLAMIANO 

GONÇALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA E MANUEL SOUSA 

MARQUES. 

 

Não esteve presente a Senhora Vereadora Ana Sofia Garcia Barros São João, 

que se fez substituir por Rui António de Oliveira Fernandes. 

 

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 Presidente saudou os vereadores e todos os presentes, e deu as boas 

vindas ao Senhor Professor Rui Fernandes em substituição da Vereadora Ana São 

João, uma vez que esta se encontra em estado de graça;  

- informou ainda que na lista do Partido Socialista candidata à Câmara nestas 

últimas eleições estava em primeiro lugar, a seguir aos vereadores eleitos, o Dr. 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

2 

Manuel Luis Martins e depois a Eng.ª Julieta Martins, que suspenderam os 

respetivos mandatos por um período de seis meses.  

Seguidamente deu a palavra ao Professor Rui Fernandes. 

 

O Senhor Vereador Rui Fernandes saudou todos os presentes, agradeceu e disse 

que todos o conhecem uma vez que foi Presidente da Junta de Freguesia de 

Lanhelas e fazia parte da Assembleia Municipal. 

 

O Senhor Presidente desejou ao Senhor Vereador Rui Fernandes, da parte de toda 

a Câmara, umas boas vindas e um bom trabalho por todo o tempo que estiver 

nestas funções. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins colocou algumas questões, sendo elas já 

recorrentes. Uma delas é sobre o ponto de situação do Ferry, como está o 

desassoreamento do canal e se existe alguma data previsível para o funcionamento 

do Ferry.  

- Referiu que teve conhecimento que o Ferry se encontra parado em La Guardia 

porque está com uma avaria grave;  

- Informou que deu entrada nos serviços da Câmara Municipal, no dia 19 de agosto, 

um requerimento em seu nome a solicitar que tipo de transferências foram 

realizadas até aquela data para as Juntas de Freguesia, (obras, transportes ou 

outras) e os valores em causa. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva saudou os presentes e perguntou se já tinha 

sido dada resposta aos requerimentos apresentados;  

- Deu conta da falta de duas atas para serem aprovadas;  

- Solicitou ainda esclarecimentos acerca da mata da Gelfa uma vez que esta se 

encontra cheia de vegetação, perguntou se está alguma intervenção programada 

para lá e, de seguida, apresentou três requerimentos que passou a ler e que fazem 

parte integrante desta ata. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido deu conta do que se passou na noite 

anterior com o temporal que se fez sentir no nosso concelho, provocando vários 

problemas em várias freguesias, denotando-se mais nas freguesias de Vilar de 

Mouros, Vila Praia de Âncora, Moledo e Âncora. Foram logo de imediato mobilizados 

os meio da Câmara para as referidas freguesias e prontamente foram dadas 

respostas, pelo que estão a ser tomadas as providências necessárias para a 

reposição da situação;  

- Disse que existe uma preocupação do executivo para com aquelas situações  e 

que se estão a estudar soluções que permitam atenuar os efeitos devastadores que 

se verificam, nomeadamente na zona norte de Vila Praia de Âncora e Moledo; 

- Relativamente à questão colocada pela Senhora Vereadora Liliana quanto à mata 

da Gelfa, e sendo esta uma mata nacional sobre gestão do Instituto de Conservação 

da Natureza e das Florestas, referiu que já teve várias reuniões com o ICNF e ficou 

acordado que quer a Mata do Camarido quer a Mata da Gelfa iriam sofrer 

intervenções, sendo que a do Camarido já está a ser intervencionada, havendo a 

promessa que posteriormente seria a da Gelfa. Mais referiu que entendia que seria 

bom que fosse definido um modelo de gestão para a mata da Gelfa, para que 

houvesse algum ordenamento.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou, relativamente à zona da Sandia, 

em Vila Praia de Âncora, perto da Camipão, como está a ser conduzida a questão 

das cheias, sendo esta a zona onde a SONAE pensa investir;  

- Perguntou ainda, a propósito, como está o processo da obra do “Continente”. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que 15 dias após a tomada de posse 

pediu uma audiência com a Sociedade Norte/Litoral, a empresa que gere a A28 e, 

nesse momento, manifestou a sua preocupação relativamente à condução das 

águas junto à rotunda. Foi informado que se trata de um processo muito complexo, 

porque para haver nessa zona uma intervenção teria que haver novos processos de 
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expropriação e que não tinham muitas condições para o fazer. Mas, no final da 

reunião, disseram que iriam estudar o assunto, apesar de no momento já 

apresentarem algumas soluções que seriam tecnicamente inviáveis, ou por se tratar 

de zonas bastantes rochosas ou mesmo outras alternativas extremamente 

dispendiosas, como a construção de um aqueduto junto à Rua Pedro Homem de 

Melo, que vinha solucionar os três problemas daquela zona, a saber: a água da 

responsabilidade do Município; a drenagem da água da responsabilidade da 

concessionária da autoestrada e, também, a vontade do promotor, que está 

interessado na resolução do problema. Posteriormente, a concessionária da 

autoestrada apresentou uma solução e queria que a Câmara validasse, o que 

aconteceu, tendo solicitado a sua implementação no prazo de 6 meses. O projeto 

está em fase de elaboração e a solução passa pela criação de uma bacia de 

retenção com uma válvula de descarga de superfície que utilizaria a rede de 

drenagem que existia no Município para drenar as águas que vinham da pedreira 

dos “Aurélios”. Pelos cálculos feitos até ao momento a solução parece viável. 

Naturalmente, a situação da construção do Hipermercado “Continente” está também 

dependente da resolução deste processo de drenagem de águas, mas já lhes foi 

comunicado que o projeto de arquitetura foi aprovado e que nas duas próximas 

semanas serão ultimados e apreciados os projetos de especialidades, na certeza de 

que serão acauteladas todas as diligências necessárias para o bom funcionamento 

do sistema de drenagem das águas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou se a Sonae apresentou as 

certidões de registo de propriedade dos terrenos para a implementação do 

Hipermercado “Continente”. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que esses pormenores são técnicos e 

não podia dar resposta naquele momento. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que estes pormenores são 

importantes. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que eles apresentaram toda a 

documentação necessária para a aprovação do projeto. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que um dos elementos que os 

serviços da Câmara tinham pedido, é que fossem apresentadas as certidões de 

registo de propriedade. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que pode haver uma procuração a 

dizer que pode exercer todos os direitos, para que se candidate enquanto os 

registos não se encontram prontos. 

 

O Senhor Presidente perguntou ao Senhor Vereador Flamiano qual é o interesse 

em saber se eles entregaram as certidões de registo de propriedade. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que é fundamental para o projeto, pois 

se eles não são proprietários como podem fazer um projeto e a Câmara aprová-lo. 

 

O Senhor Presidente disse que a Câmara pode apreciar um projeto sendo ou não 

proprietário do terreno a requerer. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que não percebia como se pode 

aprovar um projeto sem que haja um estudo prévio sobre a área em causa porque, 

na sua opinião, uma bacia de retenção não resolve o problema;  

- Disse ainda que, no tempo de executivos anteriores do Partido Socialista, fizeram-

se construções de qualquer forma e depois surgiram todos estes tipos de problemas 

em várias áreas do concelho, por não se ter acautelado a drenagem das águas. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que o licenciamento de uma obra deste 

tipo, com uma área de 3 mil metros quadrados, segundo a lei n.º 21/2010, obriga a 

um parecer técnico da Direção Geral da Economia, e que lhe parecia que tal parecer 

constasse do processo. 

 

O Senhor Presidente disse que o PSD, tendo acesso ao processo, continuava a 

dizer uma série de imprecisões;  

- Referiu que não correspondia à verdade o que disse a vereadora, porque deve 

distinguir-se entre implantação bruta e implantação do espaço comercial, e o parecer 

que a Direção Geral da Economia dá tem a ver com a implantação do espaço 

comercial.  

- Concluiu dizendo que o que ressalta desta discursão é o seguinte: o PSD esteve 

durante 12 anos na Câmara e foi absolutamente incompetente para resolver um 

problema de águas. Nós temos soluções para resolver este problema de forma que 

o Município possa sair melhor desta situação, porque a responsabilidade será 

tripartida, entre as estradas de Portugal, os promotores e a Câmara Municipal. 

- Sobre o licenciamento informou que o processo cumpriu todas as regras. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que os problemas vão-se resolver com a 

implantação do “Continente”, assim secando todo o comércio envolvente naquela 

zona. 

 

O Senhor Presidente disse que se vai conseguir resolver um problema. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que esse problema ainda não estava 

totalmente resolvido com a A28, mas estava a ser negociada uma solução, pelo que 

tudo estava em aberto. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que os responsáveis da A28 disseram 

que estavam de relações cortadas com o anterior executivo. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que para o executivo todos estavam 

de relações cortadas com a câmara, a Refer, os responsáveis pela A28, etc. 

 

O Senhor Presidente disse que esta questão é fundamental porque as pessoas 

passaram dificuldades tremendas com a entrada das águas durante anos e ninguém 

conseguiu resolver o problema, pelo que era importante a sua resolução e de forma 

rápida e o mais barata possível. Foi o que nós conseguimos com a união das 

entidades envolvidas, porque todos estamos interessados em resolver uma grande 

parte do problema das águas naquele local;  

 - Quanto ao “Continente”, sublinhou que estranhava que os Senhores Vereadores 

estivessem muito preocupados com este processo, que visa a abertura de novas 

empresas e a criação de postos de trabalho, mas antigamente não estavam nada 

preocupados com o encerramento das empresas aqui do Concelho, que acabavam 

com postos de trabalho. Aliás, os Senhores vereadores sabem tanto como nós, 

porque têm apresentado vários requerimentos nos serviços para saberem sobre o 

licenciamento desta empresa, e até poderão saber mais do que eu, já que têm 

andado “de mão dada” com outros empresários do concelho, Associações 

Empresariais, etc., colocando-se ao lado de um interesse empresarial contra outro 

interesse empresarial, mas essa não é a vocação da Câmara Municipal. Nós 

limitamos a dar o máximo de informação que podemos, que sabemos dos 

documentos que constam do processo, e é esse o nosso trabalho; criamos a 

oportunidade de resolução de um problema de águas através de um promotor que 

quer investir em Vila Praia de Âncora, criamos postos de trabalho e a situação será 

resolvida. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que quanto à criação de postos de 

trabalho e à resolução do problema das águas pluviais, estaremos aqui para ver. 
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O Senhor Vereador Manuel Marques disse: uma vez que se falou muito em Vila 

Praia de Âncora e eu estive lá 16 anos, sinto que tenho de intervir. Também em 

relação ao licenciamento do Hipermercado, tenho a informar que estou a fazer obras 

numa casa que possuo em Viana do Castelo e a primeira coisa que me pediram nos 

serviços da Câmara Municipal foi a certidão de registo de propriedade, e logo de 

imediato me disseram que se não possuísse esse documento o processo nem seria 

sequer analisado;  

- Voltando à questão das águas, tenho a dizer Sr. Presidente e Senhor Vereador 

Lagido que fico muito satisfeito por dizerem que vão resolver esse problema, penso 

que é possível. Tudo o que o Senhor Vereador Lagido falou é do conhecimento de 

todas as instituições que referiu, mas não é verdade que estivessem de costas 

voltadas. A Junta de Freguesia tinha lá uma propriedade, na zona da rotunda, e 

nessa altura vieram ter com a Junta para que não impedíssemos a continuação da 

obra uma vez que iriam dar início ao processo de negociação do terreno e até hoje 

ainda não se recebeu o dinheiro dessa propriedade. 

- Quanto ao problema da mata da Gelfa, não sei porque impedem a circulação, será 

para não verem em que estado se encontra a mata, cheia de infestantes;  

 

O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Manuel Marques dizendo que 

ninguém disse que as estradas tinham relações cortadas com a junta de Freguesia. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que o que foi dito realmente é que era 

com o Município, mas relembrou que se fizeram varias reuniões com os técnicos que 

tinham por missão a implementação do projeto e nunca se entrou em litígio. Mas 

reiterou a sua convicção de que as águas não se encontram como antigamente, 

foram concentradas, devido a cortes que foram feitos com a ligação à A28, o que fez 

que as águas não seguissem o seu percurso natural através das chamadas linhas 

de água;  

- Mais disse que, antes de se chegar àquela bacia de retenção de águas que hoje 

está modificada devido às duas construções que lá existem, e que foram várias 
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vezes reclamadas junto de várias instituições, chegaram a pensar em fazer uma 

bacia de retenção de água, mas não houve consenso porque seria junto de 

habitações e na altura de Verão haveria problemas, para além de se tratar de algo 

provisório (remedeio) e nós queríamos uma solução definitiva. É daí que surgem os 

problemas, como no final da Rua da Vista Alegre, existem lá umas habitações, e 

uma delas encontra-se em cima de uma mina que conduz as águas em excesso 

para a Rua 25 de Abril, e que passa por baixo da nacional 13, e as águas chegam 

até à 5 de Outubro e depois não há conduta suficiente para o encaminhamento 

dessas águas. Não tenho dúvidas que este aumento de águas deve-se a essa 

construção da A28 e eles (responsáveis) não podem fugir a essa responsabilidade, 

foram várias vezes alertados. 

 

O Senhor Presidente disse que eles não estão a fugir ao problema, o que não se 

conseguia era falar com eles, e o município tem a obrigação de exigir que essas 

obras sejam feitas e nós estamos a trabalhar nessa solução. 

 

O Senhor Vereador Rui Fernandes disse que foi um processo tão complicado e 

controverso na freguesia de Lanhelas, onde se fez tanta luta contra a autoestrada e 

o executivo sempre apoiou a sua construção. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que defenderam sempre que o acesso 

não se fizesse por ali, precisamente para defender o problema das águas pluviais. 

 

O Senhor Presidente disse que sobre esta matéria haverá outras ocasiões para a 

discutir, e que ficou clara a posição do Senhor Vice Presidente relativamente ao 

licenciamento do projeto da Sonae. 

- Transmitiu que uma parte da demora teve a ver com a questão das águas pluviais 

porque percebemos a oportunidade que tínhamos aqui de resolver esta questão de 

forma mais barata e mais eficaz, uma questão que nunca foi resolvida. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que não percebia o porquê de se 

estar a discutir o problema das águas pluviais e do “Continente”, uma vez que o 

executivo anterior aprovou dois loteamentos para aquele espaço sem qualquer 

restrição. 

 

O Senhor Presidente disse que quanto ao desassoreamento do rio, junto ao cais de 

embarque, havia duas questões relativamente a este problema: ou nos deixavam 

fazer o desassoreamento através de uma autorização que solicitava a retenção das 

areias no próprio leito, o que não foi autorizado; ou nos impunham que fizessemos a 

limpeza, o que obriga a colocar a areia numa zona próxima do canal e vai acarretar 

bastantes custos; o que estamos a fazer é a tentar minimizar os custos, ouvindo os 

pescadores para que essa areia não seja colocada em nenhuma de zona de pesca, 

para depois se tentar arranjar a melhor solução;  

- Quanto a saber se o ferry-boat tem uma avaria grave, isso não posso informar 

porque ainda não me foi dada nenhuma informação sobre isso;  

- Relativamente às transferências efetuadas para as juntas de freguesia tenho a 

informar que durantes este nosso mandato já se efetuaram transferências num valor 

global de cento e setenta mil euros, para pagar compromissos assumidos pelo 

anterior executivo. No que toca a compromissos assumidos por nós, a informação 

que disponho é que sete freguesias já foram comtempladas porque foram as que 

entregaram toda a documentação necessária para o procedimento e anda à volta 

dos quarenta mil euros. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques relembrou que disse ao Senhor Presidente, 

na primeira reunião em que assumiu o cargo de Vereador, que estava neste quórum 

para trabalhar com seriedade, e que não estava calado, assim como não está lá 

fora, mas sobre aquilo que diz tem a certeza de que nada lhe podem apontar. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse, relativamente aos requerimentos, que 

lamenta que não haja uma resposta, até porque basta um clique no computador, 
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pelo que não se justifica este atraso a requerimentos apresentados há mais de um 

mês; quanto às redes sociais, isso são comunicados do PSD e tem a ver com a 

concelhia.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse, quanto às transferências, que o 

Senhor Presidente mencionou um valor que ronda os 200 mil euros para as Juntas 

de Freguesia. Mais referiu que se 170 mil euros estão relacionados com o ano 

transato, isso deve-se ao facto de as Juntas só terem dado entrada de toda a 

documentação em outubro, sendo que este último trimestre já estava sob a vossa 

gestão. Os restantes 40 mil euros dizem respeito ao ano em curso e sabemos que 

as Juntas demonstram uma grande preocupação, uma vez que estiveram até 

meados de setembro sem receber qualquer transferência. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA 

DE 2014/06/25 

 

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 extraordinária de 25 de junho passado. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 1 abstenção do Senhor 

Vereador Rui Fernandes por não ter estado presente. 

 

PROPOSTA N.º 02 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2014/07/23 
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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 23 de julho passado. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 1 abstenção do Senhor 

Vereador Rui Fernandes por não ter estado presente. 

 

PROPOSTA N.º 03 – FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMOVEIS 

 

Nos termos definidos no art.º 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(CIMI), os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal e sob 

proposta da Câmara Municipal, fixam anualmente o valor das taxas a aplicar dentro 

dos intervalos definidos pelas alíneas b) e c), do n.º 1, do mesmo artigo. 

Para a definição das taxas acima referidas considerou-se importante apoiar as 

famílias caminhenses através de um aumento do seu rendimento anual disponível e 

fomentar o aumento do comércio de imóveis no nosso concelho, isto mesmo com: 

1 – A redução das transferências do Estado para os municípios; 

2 – O aumento dos encargos fixados pelo Estado e suportados pelas autarquias; 

3 – A difícil situação financeira da Câmara Municipal de Caminha, 

Nesta conformidade entende-se que as taxas devem ser fixadas nos termos a seguir 

expostos: 

 Prédios Rústicos 0,8%; 

 Prédios Urbanos 0,7%; 

 Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI 0,34%. 
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Que haja redução até 50% da taxa do IMI a aplicar aos imóveis reabilitados no ano 

de aplicação desta taxa e aos prédios classificados como de interesse público, de 

valor municipal ou património cultural e a todos imóveis reabilitados que detenham 

certificado de eficiência energética máxima. 

Aplicam-se as taxas de 0,8% e de 0,5% aos prédios urbanos e urbanos avaliados, 

respetivamente, que se encontrem devolutos ou que configurem risco para pessoas 

e bens, de acordo com parecer da Proteção Civil Municipal, bem como prédios em 

incumprimento de obras coercivas. 

Que se isentem os prédios rústicos cujos proprietários façam prova de atividade 

agrícola, florestal ou de ações de limpeza e desmatação. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal submeta à apreciação e aprovação da 

Assembleia as referidas taxas e que a respetiva deliberação seja aprovada em 

minuta. 

 

O Senhor Presidente disse que decorre da lei das finanças em vigor a obrigação de 

o Município submeter à aprovação da Assembleia Municipal, até final de setembro, a 

taxa municipal sobre imoveis. Assim, apresentamos uma proposta que corresponde 

à visão que este executivo tem relativamente aquilo que devem ser os 

procedimentos, as apostas e as vontades na gestão da rés pública. Esta proposta 

está diretamente ligada à carga fiscal sobre os cidadãos do nosso concelho e vem 

assumir os compromissos que nós estabelecemos perante os habitantes do 

concelho de Caminha. Mais referiu que o executivo tem seguido uma linha de 

coerência que vai aliviar a carga fiscal sobre os cidadãos, que vai aliviar o peso que 

a despesa tem sobre os rendimentos das pessoas, pois os dias de hoje são muito 

difíceis devido aos cortes de salários, ao aumento de impostos diretos às famílias, 

etc. e, por isso, as pessoas precisam de uma atenção especial. A Câmara Municipal 

não consegue, como é natural, repor os salários, repor as pensões, nem mesmo 

aumentar o salário mínimo, não faz parte da nossa competência, mas já nos 

compete tratar dos impostos municipais e é desses em particular que estamos aqui 

hoje a discutir. No ano transato fez-se uma descida importante do IMI a aplicar no 
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ano 2014, uma descida relativamente aos prédios avaliados de 0,4% para 0,36%, 

uma descida que no momento representava uma devolução de 200 mil euros à 

economia do Concelho de Caminha. Com esta nova descida faz-se um esforço na 

carga fiscal sobre as famílias e reduz-se de 0,36% para 0,34%. Também estamos a 

fazer um esforço de racionalização, olhando para as despesas e para as receitas do 

Município, estamos a diminuir aquelas, fazendo um esforço adicional para enfrentar 

uma receita cada vez mais adversa. Os números que temos do exercício deste ano, 

embora se refira apenas a meio ano, indicam que poupamos 1.200.000 mil euros 

relativamente ao ano transato, e que estamos a gastar menos em áreas chave, 

tendo sempre em atenção as dificuldades das famílias, as situações de emergência, 

a economia local e, naturalmente, a necessidade de aguentar a máquina da 

estrutura camarária, nomeadamente assegurando os salários dos nossos 

colaboradores. Trata-se de um caso especial no contexto nacional, em menos de um 

ano a Câmara baixar duas vezes o IMI. Com esta descida de IMI a Câmara coloca 

nas famílias do nosso Concelho 300 mil euros, que se deixam de arrecadar para os 

cofres do Município. Esta proposta comtempla outras situações, para que haja uma 

redução até 50% da taxa do IMI a aplicar aos imóveis reabilitados no ano de 

aplicação desta taxa e aos prédios classificados como de interesse público, de valor 

municipal ou património cultural, para incentivar a reabilitação urbana, que é 

importante para as famílias e mesmo para a construção civil. Temos ainda, no 

contexto da avaliação da eficiência energética de edifícios, que ocorre por todo o 

país, e sendo este um desidrato deste executivo, por se preocupar com o ambiente 

e a sustentabilidade da nossa comunidade para o futuro, para aqueles imoveis que 

detenham um Certificado de Eficiência Energética máxima, haverá uma redução de 

50% da taxa de IMI a pagar. Decidimos também aplicar taxa máxima de IMI àqueles 

prédios urbanos avaliados ou não avaliados que se encontrem devolutos ou que 

configurem risco para pessoas e bens, de acordo com parecer da Proteção Civil 

Municipal, bem como aos prédios em incumprimento de obras coercivas, porque 

todos estes se encontram beneficiados em relação aqueles proprietários que 

preservam as suas casas, para que se sintam compelidos a resolver a situação. 
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Finalmente, em relação aos prédios rústicos em que os proprietários tenham uma 

atividade agrícola ou ações de limpeza e desmatação, entendemos isentar, desde 

que façam prova da sua boa ação. Esta é uma proposta global que se insere na 

estratégia do Município para a economia das nossas famílias e região. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou ao Senhor Presidente qual era o 

valor arrecadado de IMI por ano. 

 

O Senhor Presidente disse que no ano transato tinham sido arrecadados 

2.700.000,00 euros. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que nos anos de 2011 e 2012, 

arrecadaram-se cerca de 2.200.000,00 euros de taxa de IMI. Nessa altura o 

executivo baixou a taxa de 0.5% para 0.4% e, como o Senhor Presidente disse que 

defende as famílias, devia baixar ainda mais, pois continuará a receber mais cerca 

de 500.000.00 euros do que nos recebemos na altura. Votamos contra esta proposta 

uma vez que não foi cumprida a promessa que fez na campanha eleitoral. Mais uma 

vez reafirmo que não votamos contra a descida do imposto, mas contra a quebra 

das promessas, contra aquilo que não foi cumprido, sendo que baixaram de 0,4% 

para 0,36% e agora para 0,34%, e pressupomos que quando chegarem à altura da 

campanha eleitoral estarão a baixar para os 3%, que foi aquilo que prometeram 

fazer desde o início. Esta não se trata de uma redução real, até porque as pessoas 

que são proprietárias vão acabar por pagar mais e o Senhor Presidente acaba por 

receber mais do que o executivo anterior. Quanto aos prédios degradados deixou 

um apelo para que não sigam à risca os critérios de avaliação, porque existem 

proprietários com possibilidades, mas outros não possuem poder económico para 

pagar. Relativamente aos prédios rústicos, parece-me demagogia, pois recebíamos 

cerca de 68.000.00 euros, referente a todo o Concelho, um valor em nada avultado, 

mas uma verba que era transferida para as Juntas de Freguesia. Sendo esta medida 

aprovada, as Juntas deixam de receber uma parte que lhe cabe. 
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O Senhor Presidente disse, relativamente à preocupação que o Senhor Vereador 

demonstra quanto aos prédios degradados, que esta será uma medida a aplicar 

unicamente aos prédios devolutos que se encontrem completamente ao abandono, 

ou aqueles que não cumprem obras coercivas. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que a receita arrecadada sobre os 

prédios rústicos era totalmente atribuída às Juntas de Freguesia, pelo que esta 

alínea deveria ser retirada da proposta, porque não temos poder para retirar receita 

às Juntas de Freguesia. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Rui Fernandes, 

3 votos contra dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 

Marques e 0 abstenções. 

 

Declaração de voto: 

Os Senhores Vereadores do PSD declararam que votaram contra porque esta 

deliberação retira receita que é totalmente transferida para as Juntas de Freguesia. 

 

PROPOSTA N.º 04 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE 

DATADO DE 11 DE AGOSTO DE 2014- ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE 

CONCURSO PUBLICO URGENTE- “CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL 

DE LANHELAS” 

 

Propõe-se que a Câmara delibere ratificar o despacho proferido pelo Senhor 

Presidente de Câmara datado de 11 de agosto de 2014, onde determina a abertura 

do procedimento “Concurso Publico Urgente para a realização da seguinte 

empreitada “Construção do Campo de Futebol de Lanhelas”. 
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Mais se propõe que esta deliberação seja submetida à Assembleia Municipal, nos 

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

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que este procedimento para abertura de 

concurso público tem que ser submetido à Assembleia Municipal, uma vez que não 

consta do PPI. Como se trata de uma situação que obedece a prazos para se poder 

candidatar a fundos do ON, tornou-se necessário tomar uma posição, e agora vimos 

aqui apresenta-la para ratificação, sendo que para o próximo ano já fará parte do 

PPI. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva questionou o Senhor Vereador Rui sobre os 

fundos disponíveis, uma vez que estavam inseridos na rubrica para instituições, ou 

seja, como um subsídio. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que os fundos disponíveis só poderiam ser 

encaixados nesta rubrica, tendo em conta que existe um protocolo entre a Casa do 

Povo de Lanhelas e a Câmara. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Rui Fernandes, 

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

Silva e Manuel Marques. 

 

PROPOSTA N.º 05 – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO PARA 

REALIZAÇÃO DA EMPREITADA “ECOVIA-CAMINHO DO RIO MINHO 

(CAMINHA-LANHELAS)” 

 

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 “Ecovia-Caminho do Rio Minho (Caminha-Lanhelas)”, dado já ter sido 
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prestada por parte do adjudicatário a competente garantia bancária em 08 de julho 

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 os fundos disponíveis aqui 

assumidos não correspondem ao valor da despesa na sua totalidade, uma vez que 

aqueles apresentam um montante de 90.000,00 euros e o valor da obra é cerca de 

500.000.00 mil euros. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que os serviços unicamente colocaram a 

comparticipação para este ano. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Rui Fernandes, 

3 votos contra dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 

Marques e 0 abstenções. 

 

Declaração de voto: 

Os Senhores Vereadores do PSD declararam que votaram contra porque têm 

dúvidas quanto aos fundos disponíveis, mas não tem nada contra a obra da ecovia. 

 

PROPOSTA N.º 06 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PDM DE CAMINHA 

REGULAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS AGRÍCOLAS (artigos 10 e 11 do RPDM) 

 

Considerando que:  

As restrições que o Plano Diretor Municipal de Caminha em vigor associa aos 

Espaços Agrícolas, (mais restritivas do que o Regime Jurídico da RAN), traduzidas 

nos artigos 10 e 11 do seu Regulamento, têm conduzido a um desinvestimento no 

setor que põe em risco a sustentabilidade dos solos com vocação agrícola, 

comprometendo a sua gestão racional (nas vertentes económica, ambiental e de 
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conservação), o seu contributo para a economia local e a sua utilização no sentido 

da promoção da competitividade dos territórios rurais.   

Perante esta realidade e no sentido de inverter esta tendência,  

Propõe-se que a Câmara delibere aprovar: 

a) a abertura do procedimento de alteração do PDM (conforme o prevê o artigo 96 

do Decreto-lei 380/99 de 22 de Setembro, na sua atual redação), no sentido de 

ajustar a Regulamentação dos Espaços Agrícolas, aos objetivos do Regime Jurídico 

da RAN (Decreto Lei nº 73/2009 de 31 de Março);  

b) o prazo de 30 dias para elaboração destas alterações;  

c) o prazo de 20 dias para a participação a que se refere o nº 2 do artigo 77º do 

Decreto-lei 380/99;   

 

O Senhor Vereador Manuel Marques questionou o Senhor Vereador Lagido acerca 

das restrições do Plano Diretor Municipal, que são mais gravosas do que o Regime 

Jurídico da RAN. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que o que prevê o atual Regulamento 

do Plano Diretor Municipal, e é taxativo, é que em área de Reserva Agrícola 

Nacional e em espaços agrícolas complementares não é possível construir nada. O 

executivo anterior, consciente do problema, alterou o RME (Regulamento Municipal 

de Edificação), ajustando-o ao Regulamento da Reserva Agrícola Nacional. Isto 

levanta vários problemas, porque um agricultor que pense em construir um espaço 

para guardas as suas alfaias agrícolas, não o pode fazer, daí a necessidade desta 

alteração ao Regulamento do Plano Diretor Municipal, ajustando-o às restrições 

normais da Reserva Agrícola Nacional. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que quando esteve na Junta de 

Freguesia chegaram-lhe muitos requerimentos de várias pessoas a solicitarem à 

Câmara a alteração do Plano Diretor Municipal para que pudessem construir. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que isso é uma outra questão, trata-

se da participação preventiva na revisão do PDM, mas o que se está aqui a propor 

para o PDM em vigor é promover as alterações que se ajustem à legislação que 

gere a Reserva Agrícola Nacional. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Rui Fernandes, 

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

 

PROPOSTA N.º 07 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO E FICHA DE INSCRIÇÃO NA 

FEIRA AGRÍCOLA E DOS PRODUTOS TRADICIONAIS DE CAMINHA 

 

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

todos os interessados, na Feira Agrícola e dos Produtos Tradicionais de Caminha, 

propõe-se a aprovação das normas e ficha de inscrição em epígrafe que ficam a 

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

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse, relativamente a estas normas de 

participação, que, na área onde menciona “outros produtos tradicionais que não os 

agrícolas”, quanto aos valores a pagar, os mesmos não serão suportados por parte 

dos interessados mas pelos consumidores finais. Relativamente aos “produtos 

agrícolas”, disse que o pequeno agricultor terá muitas dificuldades em participar, 

uma vez que os valores são muito elevados e mesmo com as exigências que lhes 

são colocadas torna-se difícil assumir a sua participação. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Rui Fernandes, 

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

Silva e Manuel Marques. 
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PROPOSTA N.º 08 – APROVAÇÃO DOS VALORES DAS REFEIÇÕES 

ESCOLARES DESTINADAS AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO 

 

Considerando que a gestão dos valores a cobrar, no âmbito do fornecimento de 

refeições às crianças do Pré-escolar e alunos do 1º Ciclo é competência da Câmara 

Municipal, em cumprimento dos preceitos legais; 

Considerando o Despacho n.º 11306-D/2014, de 8 de setembro, que define o preço 

base das refeições, para o ano letivo de 2014/2015, assim como as 

comparticipações mínimas a aplicar aos beneficiários dos escalões A e B, no 1º 

ciclo; 

Considerando a deliberação aprovada em reunião de Câmara de 26 de Outubro de 

2011, sobre os valores das refeições, assente em princípios de convergência de 

valores, tendo em vista uma maior equidade social, onde os montantes a cobrar 

ficaram definidos até ao ano letivo de 2014/2015; 

Considerando que a proposta precedente não se adequa à atual conjuntura 

económico-financeira; 

Considerando que é objetivo da Câmara Municipal de Caminha apoiar as famílias 

concelhias;  

Considerando que as dificuldades económicas se têm agravado; 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar que os valores 

praticados no ano letivo anterior se mantenham, conforme os quadros que se 

seguem: 

 

Alimentação nos Jardins de Infância 

Escalão Valor diário 

1 0,20 

2 0,70 

3 0,90 

4 1,10 
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5 1,40 

6 1,46 

 

Alimentação no 1º ciclo 

Escalão Valor diário 

A 0,00 

B 0,73 

Sem Escalão 1,46 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Rui Fernandes, 

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

 

PROPOSTA N.º 09 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE OS 

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO VALE DO MINHO E OS MUNICIPIOS DO 

ALTO MINHO 

 

Propõe-se que a Câmara delibere aprovar a minuta de protocolo de colaboração 

entre os Empreendimentos Eólicos do Vale do Minho e os Municípios do Alto Minho, 

o qual fica 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, Rui Pedro Silva, Rui Fernandes, 

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

 

PROPOSTA N.º 10 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E A CEVAL- CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL DO 

ALTO MINHO  
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Proposta retirada. 

 

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

 

PROPOSTA N.º 11 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – JOSE CUNHA VASCONCELOS 

 

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 abril, maio, junho, julho e agosto de 2014, 

a José Cunha Vasconcelos, residente na Rua da Boucinha n.º218, na Freguesia 

de Lanhelas, consumidor n.º 11858, 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, Rui Pedro Silva, Rui Fernandes, 

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

 

PROPOSTA N.º 12 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

 

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

propõe-se que esta seja aprovada em minuta. 
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Pedro Silva, Rui Fernandes, 

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

 

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

quando eram 17 horas e 12 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, 17 de setembro de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 

(Anabela Pereira Monteiro) 

 


