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ATA NÚMERO 27/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 

DEZANOVE DE NOVEMBRO DO ANO 

DOIS MIL E CATORZE 

 

Aos dezanove dias do mês de Novembro 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 TEIXEI RA 

FERREIRA DA SILVA, FLAMIANO GONÇALVES MARTINS, LILI ANA SOFIA 

BOUÇA SILVA E MANUEL SOUSA MARQUES. 

 

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

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 Presidente  saudou todos os Vereadores, funcionários municipais, público 

presente e jornalistas, de seguida deu a palavra aos Senhores Vereadores. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  leu o seguinte: 
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“Na última sexta-feira recebemos um email dando conta da realização desta reunião. 

Iam anexos ao email 5 documentos: a convocatória, a ordem do dia, duas atas e o 

projeto de ata. 

Costumávamos receber a documentação de suporte às propostas.  

Farto de situações de falta de respeito para connosco, não só em relação às 

convocatórias das reuniões, enviei um email para todos os membros da Câmara e 

Assembleia Municipal (lembro que é um órgão fiscalizador do executivo) dando 

conta da falta das informações necessárias para decidirmos de uma forma 

consciente e fundamentada. 

Ficou o Sr. Presidente irritado com a minha chamada de atenção e denúncia de 

mais esta situação de falta de respeito para com a oposição. 

Argumentou que o Artigo 53º, n.º 2 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro determina 

que “A ordem do dia é entregue a todos os membros do órgão de antecedência 

mínima de dois dias úteis sobre a data do início da sessão ou reunião, enviando-

lhes, em simultâneo, a respetiva documentação”. 

Desafio o Sr. Presidente a dizer aqui, nesta reunião, o que quer dizer esta frase. 

Considera que os ficheiros enviados são os necessários para os vereadores 

analisarem as propostas? E como é contabilizado o prazo? 

O Código do Procedimento Administrativo determina no nº 1, do Artº 72º ”à 

contagem dos prazos são aplicáveis as seguintes regras:  

a) Não se inclui na contagem o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o prazo 

começa a correr;    

b) O prazo começa a correr independentemente de quaisquer formalidades e 

suspende-se nos sábados, domingos e feriados;“ 

Fazendo as contas, para a reunião se realizar numa 4ª feira, é necessário que nos 

sejam enviadas a ordem do dia e a documentação na 6ª feira anterior.  

Quanto ao Regimento da Câmara, este não pode ir contra o que está estabelecido 

na Lei. Se está errado, altere-se para que cumpra a Lei. 

Continuo, por isso, convencido que o secretariado deve enviar-nos toda a 

documentação necessária na sexta-feira. 
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Não considero que seja necessário solicitar a documentação ao secretariado. Temos 

direito a ela, tem de nos ser facultada. 

Recomendo também ao Sr. Presidente que recomende ao seu secretariado que se 

abstenha de insinuar juízos de valor tal como o fez no email que nos remeteu a 

documentação completa: “devo informar V. Ex.ª que estamos a contrariar o Art.º 4º, 

n.º2, do Regimento da Câmara Municipal de Caminha, aprovado em reunião de 

Câmara”.  

1º - Não entendi como estão a contrariar o Regimento; 

2º - O secretariado deveria ter enviado a documentação e, ponto final. 

3º - Não percebo como é que o email pertencente de um funcionário é utilizado pela 

Sra. Coordenadora Técnica. A Sra. Coordenadora não tem o seu próprio email?”. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  leu e entregou o seguinte requerimento ao 

Senhor Presidente: 

 

“Ex. mo senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Caminha 

Assunto: Extratos contas de despesas. 

De facto os vereadores do PSD já obtiveram a listagem das contas de receitas e 

despesas do período de Janeiro a Outubro 2013 e de Janeiro a Outubro de 2014, e 

nessa sequência solicitamos extrato integral, dos mesmos meses dos anos de 2013 

e 2014, das seguintes rubricas: 

 De 01.01.2014 De 01.01.2013 

 Até 30.10.2014 -  Até 31.10.2013 

62103 – Animação cultural……………… 332.409,18€ -  567.475,49€ 

62105 – Limpeza urbana………………… 864.732,90€ -  1.184.445,29€ 

621081 – Água (Águas do Noroeste) …. 585.709,93€ -  719.521,85€ 

621082 – Saneamento (A Noroeste) …. 361.070,48€ -  659.666,00€ 

62219 – Rendas e alugueres…………… 80.694,22€ -  575.733,47€ 
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631132 – Freguesias……………………… 173.107,14€ 318.419,01€ 

63122 – Família…………………………… 70.452,14€ 196.905,85€ 

Com os melhores cumprimentos 

Caminha, 18 de Novembro de 2014 

Os Vereadores do PSD” 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  lamentou ter recebido um email do funcionário 

Tomás Antunes e o mesmo estar assinado por outro funcionário, disse não ser 

eticamente correto; deixou nota de apreço ao excelente trabalho que a anterior 

funcionária, Anabela Monteiro fazia, e desejou ao funcionário Tomás Antunes que 

faça o melhor trabalho, como foi feito até ao momento. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  informou que como é do conhecimento as 

autarquias a partir de 2014 estão obrigadas a ter revisor oficial de contas, uma das 

suas funções é apresentar relatórios semestrais e anuais, sendo que o relatório e 

parecer do primeiro semestre de 2014 foi elaborado e distribuído aos Senhores 

Vereadores para análise, e posteriormente enviado para Assembleia Municipal 

também para analise. Referiu que no relatório pode-se constatar que há uma 

redução de custos e inclusive faz referência à divida da Caminhaequi. 

 

O Senhor Presidente  disse que este relatório dá conta da avaliação das finanças 

da Câmara do primeiro semestre, apresenta um grande equilíbrio orçamental com 

48% da despesa executada e 49% da receita executada, referiu a descida da divida 

a terceiros, que diminuiu 1,3 milhões, 7% em relação ao mesmo período anterior, e 

também uma descida generalizada de todas as rubricas de fornecimentos e serviços 

externos, globalmente no primeiro semestre de 2014, comparativamente com o 

primeiro semestre de 2013 pouparam-se oitocentos e catorze mil euros nas mesmas 

rubricas, o que corresponde a uma descida de 23% relativamente ao mesmo 

período do ano anterior; referiu que as rubricas com maior destaque são os 

combustíveis que desceram 19%, material de escritório 20%, publicidade e 
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propaganda 42%, honorários 72% e deslocações e estadias 75%, trata-se por isso 

de um relatório extenso com muitos caminhos a percorrer. Relativamente às 

questões do Senhor Vereador disse que a lei e o regimento tem sido cumpridos e 

em alguns casos tem sido cumpridos além dos limites da lei. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se em todas as reuniões a 

atuação vai ser como esta, em que só foi enviada a ata, projeto de ata e 

convocatória, ou se vão ser enviadas as informações completas relativamente a 

cada proposta, ou se tem que solicitar sempre a informação após a receção da 

convocatória.  

 

O Senhor Presidente respondeu que o que está indicado no regimento é que está à 

disposição dos Senhores Vereadores todos os dossiers, procedimentos e 

informações que os habilitam ou não a discutir a proposta, processos que estão 

sempre disponíveis. De todo modo disse que tem sido prática corrente enviar essas 

informações até um limite, porque há processos mais pesados, mas tem sido 

enviadas essas informações sempre, e que a sequência lógica é continuar a fazer 

esse trabalho. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  referiu que após a receção do email enviado 

pelo Senhor Presidente, fez um pedido formal através de email para o secretariado a 

solicitar a documentação de suporte das propostas, e que posteriormente lhe foi 

enviada a documentação; perguntou se foi atuação normal o envio da 

documentação ou se foi enviada devido ao seu pedido. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que o regimento não obriga o Presidente da 

Câmara a enviar a documentação. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que o regimento não obriga a enviar a 

documentação mas a Lei obriga, e o regimento não pode ultrapassar a Lei. 
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O Senhor Presidente  referiu que a Lei diz que a informação tem que estar 

disponível para consulta dos Senhores Vereadores, o que sempre aconteceu. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que relativamente ao parecer semestral, 

que irá ser analisado, não tem obtido resposta a inúmeros requerimentos que os 

Vereadores do Partido Social Democrata fizeram e portanto o Senhor Presidente 

disse que diminuiu a despesa mas que consegue perceber porque baixaram na 

despesa e porque também baixou a receita; disse que o documento entregue de 

fundos disponíveis, não contém informação de fundos disponíveis e que a 

intransigência dos Vereadores do Partido Social Democrata sobre esta matéria não 

se trata de “capricho” partidário, referiu que a lei é clara e leu o seguinte acórdão do 

Tribunal de Contas:  

Os titulares de cargos políticos os dirigentes gestores e responsáveis de 

contabilidade não podem assumir compromissos que excedam os fundos 

disponíveis referidos na alínea f) do art.º 30º e por outro lado o art.º 11º, nº 1 

estabelecem como cominação a assunção de compromissos em violação da lei a 

responsabilidade civil, criminal, disciplinar e financeira sancionatória ou 

reentegratória nos termos em vigor, e no nº 3, do art.º 7º refere expressamente que 

sob pena da respetiva nulidade e sem prejuízos das responsabilidades aplicáveis 

bem como o disposto nos art.º 9º e 10º do presente diploma nenhum compromisso 

pode ser assumido sem que tenham sido cumpridas as seguintes condições: 

verificada a conformidade legal; regularidade financeira da despesa nos termos da 

lei; registado no sistema informático de apoio à execução orçamental e emitido 

número de compromisso válido e sequencial, sublinhe-se a referência expressa na 

lei a nenhum compromisso. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que a intervenção da Senhora Vereadora Liliana 

Silva foi cruel para os Senhores Vereadores que anteriormente tinham 

responsabilidades no executivo, porque durante três meses de final de mandato 
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houve fundos disponíveis negativos, referiu que a afirmação feita evidencia a 

abertura e imparcialidade com que a Senhora Vereadora tem estado nas reuniões, 

porque foi muito clara sobre as consequências de meses consecutivos que foram 

tomadas decisões sem fundos disponíveis; disse que atualmente não é assim, que 

todas as decisões são tomadas com fundos disponíveis, conforme consta na 

informação distribuída aos Senhores vereadores, que refere existirem fundos 

disponíveis. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  referiu que mais uma vez o Senhor 

Presidente volta ao passado sem falar do presente e futuro; disse que os 

Vereadores do Partido Social Democrata não estão contra as propostas, uma vez 

que, se fossem apresentados fundos disponíveis, conforme entendem que devem 

ser, votariam a favor nas propostas. Não estão é disponíveis para aprovar numa 

forma que lhes parece ilegal. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  disse que o Senhor Vereador Flamiano Martins 

devia ter dito que os fundos disponíveis não são apresentados conforme quer que 

sejam apresentados. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que os fundos disponíveis devem ser 

apresentados conforme está na Lei. 

 

O Senhor Presidente  quis registar o crescimento do Partido Social Democrata 

nesta matéria, que de facto revela uma atuação que não teve no passado quando 

assumia compromissos com fundos disponíveis negativos, este cuidado que têm tido 

os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata de procurar informação junto 

da lei é um exercício muito positivo que é de saudar; quanto ao procedimento referiu 

que os documentos que foram fornecidos são da responsabilidade dos técnicos e de 

acordo com a lei, documentos que expressam existir fundos disponíveis. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que a ironia do Senhor Presidente é 

completamente indiferente aos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata; 

referiu que a partir do momento que são titulares de cargos políticos obviamente 

terão toda a atenção em todo o trabalho que fazem e não assumem compromissos 

se não tiverem as informações necessárias. Disse que o Senhor Presidente fala do 

passado, quando não consegue falar do presente, o que se torna hábito, e quando 

refere que baixou na despesa ainda está a tentar perceber porque é que no âmbito 

da CIM – Comunidade Intermunicipal não conseguiu carregar até à data prevista no 

âmbito do programa “Amar o Minho” nenhum dos eventos culturais que se 

realizaram, referiu que a documentação não foi carregada porque não existem 

faturas nem cabimentos dos eventos, e Caminha foi dos únicos Municípios que não 

carregou nada, o que lamentou. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que percebe o porquê da tese do Partido Social 

Democrata de estar constantemente a dizer mal de tudo, mesmo que às vezes se 

confundam e digam mal de coisas que os próprios decidiram; disse que não 

conseguem ouvir um elogio à forma de aproximação daquilo que tem sido as 

posturas que têm mantido. Quanto às informações que a Senhora Vereadora Liliana 

Silva, referiu que devem ser oficializadas sob pena de não serem corretas. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques  questionou o Senhor Presidente se seria 

difícil, perante a situação que é conhecida, fornecer os números dos compromissos 

bem como as verbas existentes, para fugir a este tipo de dialética que referiu não 

estar a levar a lado nenhum. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que vai solicitar aos serviços que analisem 

novamente a legislação para ver se consegue dar resposta às questões dos 

Senhores Vereadores. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – ACORDO DE PARCERIA PARA REALIZAÇÃ O DO “RALLY 

DE PORTUGAL 2015” 

 

No âmbito da realização de eventos de promoção internacional da região norte, o 

Município de Caminha, em parceria com o Turismo do Porto e Norte de Portugal, 

assumiu a sua quota-parte na realização da edição 2015 do Rally de Portugal ao 

abrigo da candidatura no domínio da Promoção e capacitação institucional – 

internacionalização – eventos de promoção internacional da região norte, firmando 

um acordo de parceria.  

Propõe-se  que seja ratificado o referido acordo que fica a fazer parte integrante dos 

originais desta ata. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que os Vereadores do Partido Social 

Democrata não estão contra este evento; evento que ele próprio tinha preparado no 

anterior executivo; são da opinião de que será uma mais-valia para o concelho. 

Referiu que em relação ao acordo e aos fundos disponíveis é de que não votarão a 

favor da proposta uma vez que o acordo foi assinado no dia treze de Novembro e só 

foi cabimentado a 14 de Novembro, mas fundamentalmente votam contra por não 

haver informação correta dos fundos disponíveis. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não está contra o conteúdo da 

proposta mas está contra a forma, uma vez que quando se dá vinte e cinco mil euros 

para o rally, e não há dinheiro para apoiar iniciativas de associações do concelho, 

quando existem outros concelhos em que o rally vai passar e os municípios não vão 

pagar.  
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O Senhor Presidente  disse que o Rally de Portugal é um evento que atrai dezenas 

de milhares de pessoas ao território nacional, tem sido realizado nos últimos sete 

anos no sul do país, anteriormente realizava-se no norte mas no concelho de 

caminha já há muito tempo que não se realiza. Referiu que, quando a questão foi 

colocada sempre teve presente a dificuldade financeira para tal, mas sempre quis 

encontrar forma de poder trazer o Rally de Portugal para o Concelho, porque 

entende que é importante a projeção de Caminha e também porque foi ao longo do 

tempo negociando uma série de contrapartidas que lhe pareceram que vão ajudar a 

que Caminha fique mais valorizada nesta questão. Disse que em princípio, embora 

não estejam completamente fechadas as vicissitudes deste rally e o que tem sofrido, 

o Rally de Portugal vai realizar-se nos últimos dias de Maio e vai ter uma 

classificativa no concelho de caminha e que atravessa todo o território, existe 

também a possibilidade de ter esta classificativa repetida, tratando-se de uma mais-

valia.  

Referiu que não é verdade que haja Municípios que participam a custo zero, os 

Municípios tem que assumir os custos de realização e demais logística, e chegou-se 

a este tempo porque o governo entendeu cortar o apoio de um milhão de euros que 

dava ao Rally de Portugal, o que criou grandes dificuldades ao Rally; disse que a 

intervenção da Senhora Vereadora Liliana Silva é dizer claramente que não quer o 

rally no concelho, porque ao dizer que não se devia dar este apoio ao Rally e 

sabendo que o governo do Partido Social Democrata retirou o apoio ao Rally de 

Portugal, está basicamente a dizer que o Rally não se devia realizar.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não é contra o Rally de Portugal, mas 

referiu não compreender como se gasta vinte e cinco mil euros no Rally de Portugal 

e não são concedidos pedidos de apoios para outras atividades desportivas de 

associações do concelho. Disse que o Rally de Portugal vai passar no Município de 

Arcos de Valdevez e não vão assumir qualquer custo. 
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O Senhor Presidente  respondeu que o Rally de Portugal não vai passar no 

Município de Arcos de Valdevez; disse que relativamente aos apoios a determinadas 

associações do concelho, todas foram apoiadas igualmente. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que não aprecia o Rally, apesar disso 

acha uma boa iniciativa o Concelho de Caminha participar no Rally, referiu que há 

coisas que não se pode olhar para o aspeto financeiro, mas sim, uma análise de 

custo benefício, portanto não é correto dizer que se gasta vinte e cinco mil euros 

sem referir o benefício, tem que se pensar que ao haver Rally a passar no Concelho 

de Caminha está-se a promover o Concelho, e um dos grandes defeitos, que acha 

que sempre aconteceram anteriormente, é que a promoção do Concelho foi feita 

muito localmente, e o concelho de caminha tem condições para poder ser promovido 

fora da própria região; disse que a melhor promoção que se pode fazer é a 

promoção de forma subliminar, porque os custos de televisão são muito elevados e 

a promoção que o Concelho de Caminha vai ter na televisão com o Rally vale muito 

mais que os vinte e cinco mil euros do apoio do Município, tratando-se também de 

uma mais-valia para o turismo e economia local. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 3 votos contra dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques e 0 

abstenções, e o Senhor Presidente usou do voto de qualidade. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: votamos contra por não haver informação dos fundos 

disponíveis. 
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PROPOSTA N.º 02 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO À JUNTA DE  FREGUESIA DE 

ÂNCORA, DEM, RIBA DE ÂNCORA, VILAR DE MOUROS; UNIÃO  DE 

FREGUESIAS DE MOLEDO E CRISTELO, VENADE E AZEVEDO, GONDAR E 

ORBACÉM, ARGAS E ASSOCIAÇÃO DE CANTARES DA SERRA D’ ARGA 

PARA APOIO NO AMBITO DOS TRANSPORTES NO ANO 2013/20 14 

 

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

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

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

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

das doenças”. 

Assim e com base na informação dos serviços, propõe-se  a atribuição de um 

subsídio à Junta de Freguesia de Âncora, Dem, Riba de Âncora, Vilar de Mouros; 

União de Freguesias de Moledo e Cristelo, Venade e Azevedo, Gondar e Orbacém, 

Argas e Associação de Cantares da Serra D’Arga, no montante de 89 000,00€ para 

transporte escolar – estabelecimentos de ensino Concelhios. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que os Vereadores do Partido Social 

Democrata sempre votaram a favor destas propostas e sabem da importância do 

apoio às Juntas de Freguesia e Associações para o transporte escolar, mas pelas 

mesmas razoes, não tem informação suficiente de fundos disponíveis e por essa 

razão disse que os Vereadores do Partido Social Democrata vão votar contra esta 

proposta. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 3 votos contra dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques e 0 

abstenções, e o Senhor Presidente usou do voto de qualidade. 
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Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: votamos contra por não haver informação dos fundos 

disponíveis. 

 

PROPOSTA N.º 03 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇ ÃO DE DANÇAS 

E CANTARES DA SERRA D’ARGA NO AMBITO DOS TRANSPORTE S 

2014/2015 

 

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

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

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

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

das doenças”. 

Assim e com base na informação dos serviços, propõe-se  a atribuição de um 

subsídio à Associação de Danças e Cantares da Serra D’Arga, no montante de 

7 500,00€ para o transporte escolar dos alunos das Argas para o Centro Escolar de 

Dem. 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que como se trata de um pagamento a 

efetuar em 2015 os Vereadores do Partido Social Democrata vão votar a favor da 

proposta. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, Flamiano Martins, 

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

 

PROPOSTA N.º 04 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTR E CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SIDÓN IO PAIS – 

PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇ ÕES 

ESCOLARES AOS ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁ SICO 
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Propõe-se  que a Câmara delibere aprovar a minuta do Contrato Interadministrativo 

entre a Câmara Municipal de Caminha e o Agrupamento de Escolas Sidónio Pais, 

para o programa de generalização de fornecimento de refeições escolares aos 

alunos do primeiro ciclo do ensino básico, o 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. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse os Vereadores do Partido Social 

Democrata sabem da importância destes programas e votariam a favor se as 

informações de fundos disponíveis fossem apresentadas, segundo entende que 

deveriam ser apresentadas, uma vez que neste momento tem dúvidas da forma 

como são apresentados os fundos disponíveis. 

 

O Senhor Presidente  disse que relativamente a estas matérias trata-se das 

responsabilidades que o Município tem no apoio à educação, e as propostas tratam-

se de um trabalho muito especializado em termos de legislação para este tipo de 

apoios, deste trabalho agradeceu o acompanhamento da Dra. Sónia torres, a 

capacidade de interligação de todas as informações do Senhor Paulo Marinho e da 

Dra. Joana Campos que encontraram soluções legais às necessidades das 

instituições. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 3 votos contra dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques e 0 

abstenções, e o Senhor Presidente usou do voto de qualidade. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: votamos contra por não haver informação dos fundos 

disponíveis. 
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PROPOSTA N.º 05 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTR E CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SID ÓNIO PAIS – 

PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇ ÕES 

ESCOLARES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR 

 

Propõe-se  que a Câmara delibere aprovar a minuta do Contrato Interadministrativo 

entre a Câmara Municipal de Caminha e o Agrupamento de Escolas Sidónio Pais, 

para o programa de generalização de fornecimento de refeições escolares aos 

alunos do pré-escolar, o 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 3 votos a favor, do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 3 votos contra dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques e 0 

abstenções, e o Senhor Presidente usou do voto de qualidade. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: votamos contra por não haver informação dos fundos 

disponíveis. 

 

PROPOSTA N.º 06 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTR E CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E A JUNTA DE FREGUESIA DE DEM – PROGRAMA 

DE GENERALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOL ARES AOS 

ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO – EB1 DE DEM 

 

Propõe-se  que a Câmara delibere aprovar a minuta do Contrato Interadministrativo 

entre a Câmara Municipal de Caminha e a Junta de Freguesia de Dem, para o 

programa de generalização de fornecimento de refeições escolares aos alunos do 
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primeiro ciclo do ensino básico – EB1 de Dem, o 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 3 votos a favor, do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 3 votos contra dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques e 0 

abstenções, e o Senhor Presidente usou do voto de qualidade. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: votamos contra por não haver informação dos fundos 

disponíveis. 

 

PROPOSTA N.º 07 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTR E CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E A JUNTA DE FREGUESIA DE DEM – PROGRAMA 

DE GENERALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOL ARES AOS 

ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO – JARDIM DE INFÂNCIA 

DE DEM 

 

Propõe-se  que a Câmara delibere aprovar a minuta do Contrato Interadministrativo 

entre a Câmara Municipal de Caminha e a Junta de Freguesia de Dem, para o 

programa de generalização de fornecimento de refeições escolares aos alunos do 

primeiro ciclo do ensino básico – Jardim de Infância de Dem, o 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. 
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A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor, do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 3 votos contra dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques e 0 

abstenções, e o Senhor Presidente usou do voto de qualidade. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: votamos contra por não haver informação dos fundos 

disponíveis. 

 

PROPOSTA N.º 08 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTR E CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOL EDO E 

CRISTELO – ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA 

 

Propõe-se  que a Câmara delibere aprovar a minuta do Contrato Interadministrativo 

entre a Câmara Municipal de Caminha e a União de Freguesias de Moledo e 

Cristelo, para atividade de animação e apoio à Família, o 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 3 votos a favor, do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 3 votos contra dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques e 0 

abstenções, e o Senhor Presidente usou do voto de qualidade. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: votamos contra por não haver informação dos fundos 

disponíveis. 
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PROPOSTA N.º 09 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AO CENTRO SOCIAL E 

PAROQUIAL DE MOLEDO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENV OLIDAS NO 

AMBITO DA EDUCAÇÃO, TRANSPORTES E REFEIÇÕES 

 

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

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

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

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

das doenças”. 

Assim e com base na informação dos serviços, propõe-se  a atribuição de um 

subsídio ao Centro Social e Paroquial de Moledo, no montante de 20 745,00€ para 

fornecimento de refeições, no âmbito do programa de “Generalização de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico”; para transportes para as 

refeições e atividades de enriquecimento curricular e cedência de instalações para o 

desenvolvimento de atividades extra curricular – alunos da EB1 de Moledo. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 3 votos contra dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques e 0 

abstenções, e o Senhor Presidente usou do voto de qualidade. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: votamos contra por não haver informação dos fundos 

disponíveis. 

 

PROPOSTA N.º 10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL E 

PAROQUIAL DE ÂNCORA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENV OLVIDAS 

NO AMBITO DA EDUCAÇÃO E REFEIÇÕES 
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Em conformidade com o disposto na alínea u), n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, 

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

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

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

das doenças”. 

Assim e com base na informação dos serviços, propõe-se a atribuição de um 

subsídio ao Centro Social e Paroquial de Âncora, no montante de 17 993,60€ para 

fornecimento de refeições, no âmbito do programa de “Generalização de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico”; para atividade de animação e 

apoio à Família (AAAF) e para cedência de instalações e desenvolvimento da 

atividade da AAAF – alunos do Jardim de Infância. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 3 votos contra dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques e 0 

abstenções, e o Senhor Presidente usou do voto de qualidade. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: votamos contra por não haver informação dos fundos 

disponíveis. 

 

PROPOSTA N.º 11 – APROVAÇÃO DOS TERMOS DA PARCERIA “PROGRAMA 

ECO-ESCOLAS 2014/2015”  

 

Considerando o elevado número de escolas do Concelho que têm aderido ao projeto 

e tem sido galardoadas; 

Considerando, ainda, que o apoio e colaboração da Câmara Municipal no 

desenvolvimento do programa, assume elevada importância no prosseguimento das 

estratégias de educação ambiental planeadas pelo Município; 
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Propõe-se  a aprovação dos termos da parceria “Programa Eco – Escolas 

2014/2015”, anexos aos originais desta ata, entre o Município de Caminha e a 

Associação Bandeira Azul da Europa.  

O Senhor Presidente  deixou nota da vitória alcançada por todas as escolas do vale 

do coura, o esforço da comunidade escolar, e o Município tem tentado dar alguma 

visibilidade a esta iniciativa, por isso surge esta candidatura novamente. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  agradeceu a quem fez a proposta uma vez 

que o valor teria que ser assumido pelas escolas, e o Município está a assumir esse 

valor da inscrição de cada uma das escolas, e lamentou não estarem incluídas as 

escolas do vale do âncora; referiu que os Vereadores do Partido Social Democrata 

apoiam a proposta, mas por uma questão formal de não haver informação suficiente 

dos fundos disponíveis os Vereadores do Partido Social Democrata vão votar contra 

a proposta. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 3 votos contra dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques e 0 

abstenções, e o Senhor Presidente usou do voto de qualidade. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: votamos contra por não haver informação dos fundos 

disponíveis. 

 

PROPOSTA N.º 12 – DURAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR 2015  

 

Considerando que compete aos Municípios de acordo com o art.º 5º, do Decreto-Lei 

n.º 135/2009 de 3 de Junho, alterado pela Lei n.º 113/2012 de 23 de Maio; propor a 

duração da época balnear; 
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Considerando que a proposta apresentada pela Agência Portuguesa do Ambiente 

indica que a época balnear para 2015 decorre entre 15 de Junho e 15 de Setembro; 

Considerando que as condições climatéricas e a frequência de banhistas na região 

do norte do país apontam para uma época balnear mais curta; e à semelhança dos 

anos anteriores; 

Propõe-se  que se delibere favoravelmente a proposta apresentada pela Agência 

Portuguesa do Ambiente para a época balnear 2015 que decorrerá de 15 de Junho a 

15 de Setembro. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, Flamiano Martins, 

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

 

PROPOSTA N.º 13 – ALTERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO JÚRI  DE SELEÇÃO 

DO PROGRAMA DE AUXILIOS ECONÓMICOS A ESTUDANTES DO ENSINO 

SUPERIOR 

 

No âmbito do programa Municipal para a atribuição de auxílios económicos a 

estudantes do ensino superior, e de acordo com o n.º 1, do art.º 8º, do regulamento 

municipal para atribuição de incentivos a estudantes do ensino superior, a seleção 

dos candidatos é feita por um júri, composto pelos seguintes elementos: 

a) Presidente do Júri: Vereador responsável pela Divisão Sociocultural; 

b) Secretário: Técnico Superior do setor da Saúde e Ação Social; 

c) Vogal: Técnico Superior de serviço social local de Caminha do Centro Distrital 

de Segurança Social de Viana do Castelo. 

Considerando a indisponibilidade da Senhora Vereadora com o pelouro da Ação 

Social, Dra. Ana São João de fazer parte do júri de seleção do programa de auxílios 

económicos a estudantes do ensino superior; 
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Assim, face á informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

a alteração da constituição do júri de seleção, de acordo com o n.º 2, do art.º 8º, do 

referido regulamento que passa a ser constituído pelos seguintes elementos: 

a) Presidente do Júri: Presidente da Câmara Municipal – Miguel Alves; 

b) Secretário: Técnico Superior do setor da Saúde e Ação Social – Branca 

Pereira; 

c) Vogal: Técnico Superior de Serviço Social local de Caminha do Centro 

Distrital de Segurança Social de Viana do Castelo – Cassilda Barros. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins referiu que os Vereadores do Partido Social 

Democrata vão se abster na proposta, por se tratar de uma forma de gestão que o 

executivo tem e que pertence à maioria.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 0 votos contra e 3 

abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 

Marques. 

 

PROPOSTA N.º 14 – PEDIDO DE AVERBAMENTO DE NOME NO LUGAR DA 

FEIRA SEMANAL DE CAMINHA PARA: ESTER MARTINS LOPES VAZ  

 

De acordo com a alínea b) do n.º 2, art.º 12º do regulamento municipal de feiras do 

Município de Caminha “o direito de ocupação de espaço de venda poderá ser 

transmitido por óbito ou invalidez do titular a requerimento do interessado e 

mediante aprovação da Câmara Municipal”. 

Assim, propõe-se  que a Câmara delibere autorizar o averbamento do espaço de 

venda número 141 da feira de Caminha para o nome de Ester Martins Lopes Vaz. 
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A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, Flamiano Martins, 

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

 

PROPOSTA N.º 15 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE BARRACA N ÚMERO 30 

DE RECOLHA DE UTENSÍLIOS DE PESCA NO CAIS DE SÃO BE NTO EM 

SEIXAS 

 

Em conformidade com o disposto na alínea v), n.º 1, art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 

de Setembro, compete à Câmara Municipal “prestar apoio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade”. 

Assim, face à informação dos serviços de ação social propõe-se  que a Câmara 

Municipal delibere isentar o Senhor José Joaquim Silva de Lima do valor da divida 

relativa aos anos 2012 e 2013 pela comparticipação nas despesas de manutenção 

da barraca de pesca número 30 no cais de São Bento em Seixas. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, Flamiano Martins, 

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

 

PROPOSTA N.º 16 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 14/11/05 

 

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, propõe-se: 

 

- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária de cinco de Novembro de dois 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, Flamiano Martins, 

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

 

PROPOSTA N.º 17 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 14/10/29 

 

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 vinte e nove de Outub ro 

de dois mil e catorze. 

 

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, Flamiano Martins, 

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

 

PROPOSTA N.º 18 – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA  

 

Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta minuta 

de ata, propõe-se  a sua aprovação. 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Teixeira, 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 16 horas e 15 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

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

Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da Secção de 

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 
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Paços do Município de Caminha, 19 de Novembro de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

O FUNCIONÁRIO 

 
 

_______________________________________________ 
(Tomás Henrique Fernandes Antunes) 

 


