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ATA NÚMERO 26/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA CINCO DE 

NOVEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

CATORZE 

 

Aos cinco 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, ANA SOFIA GARCIA  BARROS 

SÃO JOÃO, RUI PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA, FLA MIANO 

GONÇALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA E MANU EL SOUSA 

MARQUES. 

 

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  perguntou sobre qual o ponto de situação do 

ferryboat uma vez que não obteve mais informações. Perguntou também qual o 

ponto de situação dos apoios da agricultura e pesca, linhas de crédito; bolsa de 

terras; gabinete de apoio ao agricultor; hortas urbanas; feirão de tradições; TEC 

Caminha e Caminha Empreende, uma vez que continuam indicadas na página do 
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Município na internet e que lhe parece que não estão a ser adotados por este 

executivo, se assim for devem ser retirados da página do Município na internet, tal 

como foi retirado o programa semear para colher. 

 

O Senhor Presidente  respondeu relativamente ao ferryboat que a situação é a 

mesma já conhecida, está a aguardar uma resposta da Agência Portuguesa do 

Ambiente uma vez que solicitaram um levantamento dos metros cúbicos de areia 

existentes, não só no cais de atracação do ferryboat mas em toda a foz do Rio 

Coura, e é nesse enquadramento que poderá haver uma intervenção, que é de 

saudar e útil ao Rio Coura, uma vez que nesse local a situação de assoreamento é 

muito complicada, referiu que, o facto de ter sido solicitado o levantamento, é sinal 

que efetivamente alguma coisa está a ser feita, esperando que seja um sinal de que 

alguma coisa vai mudar. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido Domingos disse que a razão pela qual os 

programas de apoio à pesca e agricultura não foram retirados da página do 

Município na internet prende-se com o ter uma informação mais estabilizada sobre a 

procura desse tipo de incentivos, razão pela qual devem ser mantidas mais um ano 

em análise, uma vez que esses programas tiveram expressão num contexto pré-

eleitoral não se verificando posteriormente a mesma procura. Referiu ainda que 

mesmo num contexto de eleições, das candidaturas havidas, 45% foram de pesca e 

55% de agricultura, das candidaturas de agricultura foram aprovados 36,3%, um 

terço eram candidaturas não elegíveis, e um terço foram candidaturas recusadas, 

destes investimentos todos, 19% era investimento agrícola e 81% era investimento 

em máquinas. O programa do ponto de vista de ajudas é incompatível com o 

sistema de ajudas comunitário, uma vez que, de certo modo, é uma duplicação de 

ajudas, e mesmo que o não seja não pode haver ajudas de estado de caracter 

Municipal sem que a Comissão Europeia se pronuncie sobre esse tipo de ajudas, 

referiu que o programa tem que ser reformatado e adequado a este tipo de 

agricultura, sendo discutível se deve ser um sistema de ajudas ao investimento ou 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

3

um sistema de ajudas alternativo de apoio técnico, mas que de facto venha a ser 

bem mais expressivo. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que não foram programas de época 

eleitoral e apareceram antes do programa Caminha Empreende, sobre este 

programa perguntou se vai continuar a fazer parte dos projetos deste executivo ou 

não. Caso não haja uma reformulação dos mesmos devem ser retirados da página 

do Município na internet. Referiu ainda que sente não haver qualquer movimento do 

executivo no sentido de dar continuidade ao TEC Caminha, chamou a atenção para 

as instalações que estão a degradar-se e não vê por parte do executivo incentivo 

para que os programas da agricultura e pesca tenham aderência. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido Domingos  respondeu que as candidaturas 

á linhas de crédito de cinco mil euros foram apresentadas em Junho, Julho e Agosto 

de dois mil e treze, e já não se encontram na página do Município na internet. 

 

O Senhor Presidente  esclareceu que efetivamente estes programas não estão na 

página do Município na internet, porque há questões de filosofia que tem que ser 

alteradas e por isso não estão disponíveis. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  retorquiu dizendo que os programas não 

estão na página, mas no dia anterior à noite estavam, por isso foram retirados antes 

da reunião. 

 

O Senhor Presidente  disse que a questão da página do Município na internet está 

esclarecida; referiu que relativamente aos programas de empreendedorismo existe o 

empreendedorismo social e o empreendedorismo ligado à economia, nesse âmbito 

surge uma das propostas que o executivo apresenta para ser debatida, que é a 

proposta de colaboração com a CEVAL, que tem muito a ver com este tipo de 

projetos. Relativamente ao TEC Caminha disse que, tem estabelecido diálogo com 
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os promotores mas, que a visão que esteve presente na criação do TEC Caminha 

não ser uma visão particularmente simpática, pensa até ser errada, e por isso 

transmitia ideias erradas sem base. A filosofia que tem por base irá ser transformada 

juntamente com os promotores que são os máximos interessados no 

desenvolvimento daquele projeto. Será transformada porque fazer copias de TECs 

de outros locais não é o mais adequado uma vez que esses parques de empresas 

com base tecnológica estão normalmente associados direta ou indiretamente a 

estabelecimentos de ensino superior ou institutos ligados a investigação. Dever ser 

criada uma nova imagem, até mesmo no que refere ao aluguer do espaço existente, 

para o que estão a ser estabelecidos contactos. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques  disse que os programas estarem ou não na 

página do Município na Internet, ser ou não deste, ou do outro executivo, não o 

preocupa nem lhe diz nada, referiu que o que deve preocupar todos é o estado da 

nossa agricultura, uma agricultura muito típica do Alto Minho, uma vez que o interior 

está a desertificar-se e para evitar esse problema devem ser dados apoios. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que relativamente ao TEC Caminha 

gostava de perceber quais são os pressupostos que não são os mais adequados, 

uma vez que a filosofia do protocolo de criação que do TEC Caminha era para 

apoiar as novas empresas que viessem a surgir, com dificuldades de instalação e 

administrativas para se criarem como empresa. Tinham acesso a um espaço por um 

período de tempo com um determinado apoio administrativo para poderem fortificar-

se e posteriormente irem para o exterior, referiu também, haver um protocolo com o 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo e com a Associação Empresarial de Viana 

do Castelo, parceiros válidos para que o projeto avançasse. 

 

O Senhor Presidente  disse que relativamente aos pressupostos, não ser uma 

reflecção única, mas precisamente uma reflecção entre parceiros, todos 

concordaram que as bases do projeto que tinha sido planeada não eram as mais 
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corretas e não conduziam ao maior sucesso; disse ainda que a sua visão de uma 

incubadora tem a ver com a capacidade de potenciar determinado tipo de ideia de 

negócio, transformando essa ideia, numa oportunidade de rentabilização económica 

e de negócio crescente. Assim não era essa a ideia incita na incubadora, mas sim a 

de atribuir a negócios absolutamente estabilizados a possibilidade de a baixo custo, 

poderem usufruir de determinado tipo de espaço. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que isso era totalmente mentira. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que aquilo que estava pensado para a incubadora 

era que alguns estabelecimentos, inclusive de eletricistas uma papelaria, entre 

outros, podiam ter a baixo custo de renda, agua, luz e apoio administrativo, 

oportunidade de irem consolidando o negócio, na prática, não havia nenhuma 

incubação, havia era uma espécie de subsídio a atividades já estabilizadas, mas que 

não chegou a iniciar-se. Disse ainda que do seu pressuposto isso era errado porque 

afetava a economia local, que colide com o arrendamento de espaços. Também não 

se identifica com o pressuposto de incubadora, uma vez que incubadora é injetar, 

através de meios que são comuns à Câmara e aos outros parceiros, vitaminas nas 

empresas, de modo a aumentar-se a capacidade e não de as sustentar, é essa a 

base do raciocínio da Autarquia nesta matéria. Disse que a ideia TEC Caminha, 

como de outros locais, está sobretudo assente na possibilidade de empresas com 

base tecnológica poderem medrar. Referiu que a perspetiva do executivo é de que 

isso quarta a possibilidade de aparecerem empresas que muito embora não tenham 

base tecnológica, possam ter tecnologia, como por exemplo as confeções; empresas 

de construção de equipamentos, empresas de alumínios, em suma empresas que 

criem emprego, disse ser estas as preocupações que o executivo sempre teve e que 

partilharam com os parceiros. Respondeu dizendo por isso não ser mentira, no 

mínimo poderá se dizer-se que se discorda. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que poderia haver muitos candidatos e 

até poderia haver empresas que já estivessem instaladas, mas não era esse o 

pressuposto do TEC Caminha, o TEC Caminha era para empresas criadas de novo, 

projetos com a ideia de que haveria um openspace ao lado, para onde iriam 

inicialmente e depois seriam encaminhadas para os gabinetes específicos, e não 

que já estivessem instaladas, por isso é que referiu que era mentira, relativamente 

aos parceiros disse que não fica surpreendida pelo seu desagrado com o TEC 

Caminha uma vez que aparece agora a proposta com a CEVAL. 

 

O Senhor Presidente  disse os parceiros aplaudiram a proposta do executivo. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  respondeu dizendo que nem todos os parceiros 

aplaudiram a proposta. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 14/07/08 

 

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 oito de Julho de dois mil e 

catorze. 

 

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 1 abstenção da Senhora Vereadora 

Ana São João. 
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PROPOSTA N.º 02 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 14/09/03 

 

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

setembro, propõe-se: 

 

- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária de três de Setembro de dois m il 

e catorze. 

 

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 1 abstenção da Senhora Vereadora 

Ana São João. 

 

PROPOSTA N.º 03 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 14/10/15 

 

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 quinze de Outubro de dois mil 

e catorze. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 04 – PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMI NHA NO 

“CONCURSO INTERNACIONAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E GÁS 

NATURAL DOS TERMOS DOS DOCUMENTOS ANEXOS 
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Analisada a viabilidade da concretização de aquisições em conjunto, por parte dos 

municípios constituintes da CIM do Alto Minho, relativamente ao Fornecimento de 

Energia Elétrica (Instalações alimentadas em Média Tensão, Baixa Tensão Especial, 

Baixa Tensão Normal e Iluminação Pública) e Gás Natural, propõe-se  que a 

Câmara Municipal delibere aprovar a integração do Município, conforme 

possibilidade estatuída no artigo 39.º do Código dos Contratos Públicos, num 

agrupamento de entidades adjudicantes composto também pelos Municípios de 

ARCOS DE VALDEVEZ, CAMINHA, MELGAÇO, MONÇÃO, PAREDES DE COURA, 

PONTE DA BARCA, PONTE DE LIMA, VALENÇA, VILA NOVA DE CERVEIRA, 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANAMENTO BÁSICO DE VIANA DO 

CASTELO, INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO E CIM DO 

ALTOMINHO, com vista ao procedimento de formação de um contrato de 

Fornecimento de Energia Elétrica (Instalações alimentadas em Média Tensão, Baixa 

Tensão Especial, Baixa Tensão Normal e Iluminação Pública) e Gás Natural, sendo 

o representante do Agrupamento de Entidades Adjudicantes a CIM do Alto Minho.  

Mais se propõe  que a Câmara Municipal delibere autorizar que, constituído o 

Agrupamento, este nomeie a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho como sua 

mandatária e que lhe sejam delegadas, as competências necessárias para promover 

e praticar todos os atos e procedimentos necessários com vista ao lançamento do 

concurso, nomeadamente a publicação de anúncio, prestar os esclarecimentos que 

lhe forem solicitados, corrigir os erros e colmatar as omissões apontadas ao caderno 

de encargos, prorrogar o prazo para apresentação de propostas, e receber e 

analisar as propostas.  

Propõe-se  ainda que a Câmara Municipal delibere aprovar o texto e conteúdo do 

Protocolo para Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes, aqui junto, 

em minuta, bem como as peças do procedimento em anexo e constituição do júri do 

concurso.    

 
O Senhor Presidente  explicou que o que se estava a propor à votação era sobre a 

participação ou não do Município de Caminha num conjunto de entidades que 
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incluem o Município e outras instituições possibilidade de se lançar um concurso 

público para o fornecimento de energia elétrica e gás natural; disse que a ideia parte 

de um esforço e necessidade de poupar nas despesas correntes, poupar nas 

despesas correntes é o segredo de conseguir dar sustentabilidade a atividade que a 

Câmara desenvolve, cumprindo as competências que a lei atribui, para poder fazer 

as opções. Quanto menor capacidade a Câmara tiver de poupar determinado tipo de 

despesas, menor capacidade tem de fazer escolhas. Nesse sentido referiu que se 

tem feito esse debate varias vezes, e que o executivo entende que o que tem feito 

durante este ano honra esse pressuposto de diminuição da despesa, sendo uma das 

despesas que a Câmara tem de grande porte da energia elétrica, no que toca ao 

Município de Caminha não está em causa o fornecimento de gás natural, mas sim 

fornecimento de energia elétrica, O Município de Caminha no ano de dois mil e 

treze, nas suas instalações, gastou em energia elétrica trezentos e dezanove mil 

euros e na iluminação publica quatrocentos e dez mil euros, num total de setecentos 

e trinta mil euros. Referiu que uma das formas de se poder atuar nesta despesa é a 

que se tem vindo a seguir através dos programas de poupança energética, dos 

quais fazem parte a substituição de luminárias e entre outros. Baixar também o que 

se paga por este serviço, neste pressuposto houve uma concertação entre os dez 

Municípios do Alto Minho no sentido de se apresentarem a um concurso, para 

poderem ter mais capacidade negocial. Ponte de Lima e Melgaço deram nota da 

intenção de não aderir a este concurso, Viana do Castelo não aderirá porque já está 

em procedimento concursal. Aos Municípios junta-se o Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo os Serviços Municipalizados de Viana do Castelo e a CIM – Comunidade 

Intermunicipal. Esclareceu que o objetivo, depois de lançado o concurso, é que a 

concorrência fará baixar os preços. 

 
O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que no protocolo que existe com a 

CIM – Comunidade Intermunicipal em que aparecem todos os parceiros, tem uma 

cláusula a afirmar que há deliberações da Câmara de Outubro, mas a afirmação 

refere-se a esta deliberação. Disse que os Vereadores do Partido Social Democrata 
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vão abster-se nesta proposta, porque entendem tratar-se de uma gestão deste 

executivo a opção desta candidatura conjunta com a CIM – Comunidade 

Intermunicipal e da qual não tem nada a opor. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que não é um protocolo em conjunto com a CIM – 

Comunidade Intermunicipal, mas sim em conjunto com um grupo de Municípios. 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 0 

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

e Manuel Marques. 

 

 

PROPOSTA N.º 05 – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES AN O LETIVO 

2014/2015 

 

De acordo com o Decreto-Lei nº299/84 (artigo 4.º) de 5 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 13/2006 de 17/04/2006, Decreto-Lei nº 144/2008, 

de 28 de Julho e Decreto-Lei nº 186/2008 de 19 de Setembro, é da responsabilidade 

do município a organização e o controlo do funcionamento dos transportes 

escolares. 

Também, é da responsabilidade da Câmara Municipal assegurar, organizar e gerir 

os transportes escolares, e simultaneamente proceder à organização da rede de 

transportes escolares para o ano letivo 2014/2015, através da elaboração do 

respetivo Plano de Transportes Escolares. 

Assim, propõe-se  que a Câmara delibere aprovar o Plano de Transportes Escolares 

para letivo de 2014/2015 de acordo com o n.º 3 do art.º 4 do Decreto-Lei n.º 299/84 

de 5 de setembro. 
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Mais se propõe  que seja submetido à apreciação do Conselho Municipal de 

Educação, nos termos da alínea e) do nº 1 do art.º 4 do Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 

de janeiro. 

 

O Senhor Presidente  disse que se seguiam uma série de propostas ligadas à 

educação, e referiu que a Senhora Vereadora Ana São João pelas razões que são 

conhecidas não pode acompanhar as matérias diariamente, saudou a proximidade e 

o esforço da Senhora Vereadora e agradeceu à sua secretária, Dra. Sónia Torres 

que de algum modo assumiu um pouco a coordenação do serviço da Senhora 

Vereadora e teve em todos estes documentos o mérito que lhe é assinalável, 

agradeceu também aos funcionários Paulo Marinho e Dra. Fátima Azevedo pelo 

empenho, trabalho e dinâmica realizados em torno dos transportes e educação. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  chamou atenção para o facto que o plano de 

transportes deveria ter sido aprovado em Abril, reconheceu, que às vezes se torna 

complicado cumprir esses prazos. Pelo facto dos dados que os estabelecimentos de 

ensino enviarem tardiamente a documentação, mesmo assim, disse ser tardio.  

 

A Senhora Vereadora Ana São João  esclareceu que na realidade se iniciou uma 

proposta em Abril mas faltavam integrar alguns dados, acima de tudo houve alguma 

dificuldade de prazos por causa da sua saída em Agosto. Terá sido esse o motivo. 

Referiu também que tentaram corrigir os atrasos no Vale do Âncora relativamente ao 

ano anterior. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  questionou, relativamente ao plano de 

transportes e à comparticipação dos alunos do 12º ano, qual será a decisão do 

executivo em relação a esses alunos, uma vez que o 12º ano é obrigatório e ainda 

não há comparticipação do estado para os passes desses alunos, e se a Câmara vai 

ou não assumir a despesa com esse transporte, ou deixar a cargo das famílias. 
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A Senhora Vereadora Ana São João  respondeu que efetivamente desde que esse 

ensino é obrigatório foi uma questão levantada pelas famílias e pelo próprio 

agrupamento. O Município de Caminha, por decisão do Senhor Presidente, irá 

comparticipar integralmente esses passes escolares e será para os alunos que 

frequentam estabelecimentos públicos de ensino. 

 

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

Democrata não tem qualquer informação sobre os fundos disponíveis relativamente 

a cada um dos projetos constantes das propostas números seis até há vinte e dois, 

exceto a dezassete que é o protocolo com a Universidade Sénior, exista um 

documento com informação mas que não se entende que seja concretamente de 

fundos disponíveis. Solicitou ser esclarecido sobre o assunto, caso contrário 

votariam contra.  

 

O Senhor Presidente  esclareceu que relativamente à proposta sete e seguintes, 

“contratos interadministrativos”, a informação que tem dos serviços é de não ser 

necessária a indicação de fundos disponíveis, uma vez que são valores que vão ser 

pagos a partir do próximo ano e por isso não tem que estar acomodados em fundos 

disponíveis; relativamente à proposta número seis e a outras, essa questão também 

se colocará, e a informação que tem é de que está presente a informação de fundos 

disponíveis. Para esclarecer o assunto solicitou a intervenção da Chefe de Divisão 

Financeira e Administração, Dra. Sandra Ferreira. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que nas reuniões anteriores, por cada 

uma das propostas tinham informação exata para esse determinado projeto e 

consequente despesa, se havia fundos disponíveis ou não, e essa forma de informar 

foi alterada para uma informação genérica e que assim não entendem a que rubrica 

se refere. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que segundo a lei número oito de dois mil 

e doze os compromissos tem que ter data e valor do compromisso, data e valor dos 

encargos financeiros associados ao compromisso assumido, indicação de 

fornecedor e número de compromisso. 

 

O Senhor Presidente  solicitou à Chefe de Divisão Financeira e Administração, Dra. 

Sandra Ferreira, que esclarece-se se as propostas estão ou não em condições de 

ser votadas segundo a lei dos compromissos. 

 

A Chefe de Divisão Financeira de Administração, Dra. Sandra Ferreira, esclareceu 

que nas propostas existe um quadro de fundos disponíveis com o montante 

disponível para o mês de Novembro, e decidiu incluir o quadro porque é o 

documento que sai do POCAL, quanto ao compromisso o mesmo só é assumido 

depois de aprovado, a deliberação segue para os serviços financeiros e aí é criado o 

compromisso com os respetivos encargos. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins questionou por que motivo anteriormente, 

cada proposta, era acompanhada individualmente da informação de fundos 

disponíveis e o procedimento foi alterado. 

 

A Chefe de Divisão Financeira de Administração, Dra. Sandra Ferreira, esclareceu 

que não foi feito o compromisso, uma vez que não se sabia o resultado da votação 

das propostas, se antes era assim estava-se a fazer errado. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que só se pode aprovar se houver o 

compromisso de que há dinheiro, referiu que não vão aprovar com base em 

conjunto, uma vez que cada rubrica tem o seu orçamento e tem que saber para 

determinada rubrica se há dinheiro, que já aconteceu anteriormente aprovar um 

subsídio a uma instituição e estava na rubrica de serviços. 
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O Senhor Presidente  questionou a Chefe de divisão Financeira e Administração, 

Dra. Sandra Ferreira, se estavam em condições de votar as propostas, cumprindo a 

lei dos compromissos. 

 

A Chefe de Divisão Financeira de Administração, Dra. Sandra Ferreira, disse que as 

propostas estão em condições legais de ser votadas. 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 0 

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

e Manuel Marques. 

 

 

PROPOSTA N.º 06 – TRANSPORTES ESCOLARES- REGULARIZA ÇÃO COM A 

EMPRESA AUTO VIAÇÃO CURA, LDA 

 

O Município de Caminha ao longo dos últimos anos teve que suprir dificuldades de 

transporte escolar no Vale do Âncora, por força do horários de funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino não serem coincidentes com os horários da rede de 

transporte públicos o que implicou estabelecer de um circuito “extra” de modo a 

assegurar o transporte dos alunos da EB1,2 de Vila Praia de Âncora e Ancorensis-

Cooperativa de Ensino, no término das aulas do período da manhã. 

Considerando o referido circuito “extra” era realizado às 2.ª,4.ª e 6.ªfeira, a que 

correspondia uma compensação de 40€/viagem (só regresso), em base de acordo 

verbal. 

Considerando o serviço prestado no decurso de todo o ano letivo 2013/2014, pela 

empresa Auto Viação Cura, Lda. 

Considerando que o serviço em causa foi realizado, mas não faturado, devido ao 

facto de não terem sido realizados os procedimentos adequados e exigidos por lei. 
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Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal delibere autorizar a despesa e 

o pagamento do valor referente ao serviço de transporte escolar prestado, no 

montante de 3 960.00€ (conforme anexos). 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 3 

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

Marques e 0 abstenções.  

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

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

disponíveis. 

 

O Senhor Presidente  suspendeu a reunião por dois minutos a pedido dos Senhores 

Vereadores do Partido Social Democrata. 

Reiniciada a reunião o Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador 

Flamiano Martins. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  questionou se no contrato existe uma 

referência concreta a que a despesa é realizada em dois mil e quinze. 

 

O Senhor Presidente  disse que o contrato faz essa referência.  

 

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

Democrata vão votar a favor destas propostas relativas a transporte escolar com as 

Juntas de Freguesia uma vez que os pagamentos vão ser efetuados em dois mil e 

quinze, não pressupõe neste caso que seja apresentada informação de fundos 

disponíveis, os Vereadores do Partido Social Democrata entendem que é de crucial 

importância este tipo de contratos e este tipo de apoios as Freguesias e 

Associações que realizam transporte escolar, porque sem esse transporte escolar é 
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sempre difícil ir ao encontro das necessidades; questionou o executivo sobre as 

mesmas verbas referentes ao ano anterior, disse haver Juntas de Freguesia que 

ainda não receberam e perguntou se vão receber até Dezembro ou não. 

 

O Senhor Presidente  chamou o funcionário Paulo Marinho para dar 

esclarecimentos sobre esta matéria. 

O Senhor Paulo Marinho esclareceu que relativamente aos transportes escolares em 

conjunto com as Juntas de Freguesia e duas associações está enquadrada em ano 

civil e contempla períodos de diferentes anos civis, o anterior como apresenta 

valores já consumados esta a ser trabalhado para ser pago através de subsidio 

provavelmente será apresentado na próxima reunião para ser aprovado e incluir o 

pagamento em dois mil e quinze, referente ao ano letivo anterior. 

 

PROPOSTA N.º 07 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTR E CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E JUNTA DE FREGUESIA DE ÂNCORA  - 

TRANSPORTES ESCOLARES 

 

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

entre a Câmara Municipal de Caminha e Junta de Freguesia de Âncora, para 

fornecimento de transporte 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 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 08 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTR E CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E JUNTA DE FREGUESIA DE DEM - TRANSPORTES 

ESCOLARES 

 

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

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

fornecimento de transporte 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 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 09 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTR E CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AR GA (BAIXO, 

CIMA E SÃO JOÃO)- TRANSPORTES ESCOLARES 

 

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

entre a Câmara Municipal de Caminha e a União das Freguesias de Arga (Baixo, 

Cima e São João), para fornecimento de transporte 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 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 10 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E A UNIÃO DAS FREGUESIAS MOLED O E 

CRISTELO- TRANSPORTES ESCOLARES  

 

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

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

Cristelo, para fornecimento de transporte 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 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 11 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTR E CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E JUNTA DE FREGUESIA DE RIBA D E ÂNCORA - 

TRANSPORTES ESCOLARES 

 

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

entre a Câmara Municipal de Caminha e Junta de Freguesia de Riba de Âncora, 

para fornecimento de transporte 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 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 12 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTR E CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E A UNIÃO DAS FREGUESIAS GONDA R E 

ORBACÉM- TRANSPORTES ESCOLARES 

 

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

entre a Câmara Municipal de Caminha e a União das Freguesias de Gondar e 

Orbacém, para fornecimento de transporte 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 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 13 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTR E CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DE MOUROS - 

TRANSPORTES ESCOLARES 

 

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

entre a Câmara Municipal de Caminha e Junta de Freguesia de Vilar de Mouros, 

para fornecimento de transporte 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 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 14 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTR E CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E A UNIÃO DAS FREGUESIAS VENAD E E 

AZEVEDO- TRANSPORTES ESCOLARES 

 

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

entre a Câmara Municipal de Caminha e a União das Freguesias de Venade e 

Azevedo, para fornecimento de transporte 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 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 15 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E A JUNTA DE FREGUESIA DE ÂNCO RA 

 

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

entre a Câmara Municipal de Caminha e a Junta de Freguesia de Âncora, o qual fica 

a fazer parte integrante dos originais desta ata. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 3 

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

Marques e 0 abstenções. 

 

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 16 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E A CEVAL- CONFEDERAÇÃO EMPRES ARIAL DO 

ALTO MINHO  

 

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

entre a Câmara Municipal de Caminha e a Ceval- Confederação Empresarial do Alto 

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

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que vão votar contra novamente porque 

não há informação dos fundos disponíveis; referiu que depois de analisar a proposta 

consegue perceber quem foi o parceiro que disse que o TEC Caminha poderia não 

ter sucesso, afirmou que não concorda com o protocolo no sentido de no Município 

existir um gabinete de apoio ao empresário que poderia ser dinamizado, e assim 

poupar o valor do subsídio que é dado para vir alguém de fora.  

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  não participou da votação por fazer parte da 

Direção da CEVAL – Confederação Empresarial do Alto Minho. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, 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 17 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E A UNIVERSIDADE SÉNIOR DO ROT ARY CLUBE 

DE CAMINHA  

 

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

entre a Câmara Municipal de Caminha e a Universidade Sénior do Rotary Clube de 

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

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  não participou da votação por fazer parte da 

direção da Universidade Sénior. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

 

PROPOSTA N.º 18 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO À COMISSÃO DE  FESTAS 

NOSSA SENHORA DA BONANÇA 

 

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, propõe-se  a atribuição de um apoio à Comissão de Festas Nossa Senhora 

da Bonança, no valor de 12.000,00€ como forma de comparticipação nas 

festividades de Nossa Senhora da Bonança.  
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A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 3 

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

Marques e 0 abstenções. 

 

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 19 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO À PAROQUIA DE  SÃO MIGUEL 

DE AZEVEDO 

 

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, propõe-se  a atribuição de um apoio à Paroquia de São Miguel de Azevedo, 

no valor de 250,00€ como forma de comparticipação nas comemorações dos 500 

anos do Templo de Azevedo.  

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 3 

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

Marques e 0 abstenções. 

 

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 20 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO CENTRO SOC IAL E 

PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DE VILARELHO 

 

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, propõe-se  a atribuição de um apoio ao Centro Social e Paroquial Nossa 

Senhora da Encarnação de Vilarelho, no valor de 4000,00€ como forma de 

comparticipação numa atividade promovida pelo CLDS+ Caminha.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse tratar-se de um subsidio para 

realização de uma atividade no pavilhão municipal com a qual concorda, mas 

questionou se a atividade já não fazia parte do plano do CLDS+ Caminha e porque 

que se está a subsidiar quando a atividade já esta subsidiada.  

 

A Senhora Vereadora Ana São João  disse que a questão colocada é legítima, no 

entanto quando vieram fazer a primeira auditoria ao projeto em Dezembro de dois 

mil e traze uma serie de ações foram consideradas não elegíveis do ponto de vista 

financeiro, porque não estavam muito bem construídas de acordo com os 

pressupostos e a coerência entre o orçamento e a parte técnica de todo o programa, 

não estava conciliável e foram perdidos uma série de financiamentos, algumas 

ações foram eliminadas, outras que foram consideradas importantes para o 

Concelho existe o esforço da Câmara Municipal para que continuem a ser 

realizadas, uma delas é a presente proposta. 
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A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 3 

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

Marques e 0 abstenções. 

 

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 21 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ASSOCIAÇÃO MOLEDENSE 

DE INSTRUÇÃO E RECREIO 

 

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, propõe-se  a atribuição de um apoio à Associação Moledense de Instrução E 

Recreio, no valor de 2000,00€ como forma de comparticipação para a concretização 

do projeto “Outubro Mês da Musica”.  

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 3 

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

Marques e 0 abstenções. 

 

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 22 – RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAM ENTO 

CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E A COOPETAPE NO DIA 31  DE AGOSTO 

DE 2010 E A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO DO E DIFICIO DO 

INTERNATO SILVA TORRES ENTRE AS MESMAS ENTIDADES  

 

Considerando que o edifício do Internato Silva Torres sempre foi utilizado para a 

prática do ensino; 

Considerando que é consensual o interesse na manutenção do ensino profissional 

em Caminha; 

Considerando que, por força do Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça, 

a Coopetape teria que abandonar o Edifício Internato Silva Torres no final do ano 

letivo 2009/2010, 

Considerando que o mesmo Acórdão reconheceu que o Município de Caminha era o 

legítimo proprietário daquele Edifício; 

Considerando que a Câmara de Caminha encetou negociações com a Coopetape 

com vista a obter um acordo global que satisfizesse os interesses de ambas as 

partes, procurando, assim, resolver atempadamente a situação decorrente do 

acórdão; 

Considerando que o referido acordo foi alcançado e, devido ao breve início do ano 

escolar, foi outorgado um Contrato de Arrendamento referente ao conjunto predial 

denominado “Edifício Internato Silva Torres”, celebrado entre este Município e a 

COOPETAPE – Cooperativa de Ensino, CRL, no dia 31 de Agosto de 2010; 

Considerando que o referido Contrato de Arrendamento foi celebrado pelo período 

de 4 ciclos de formação de 3 anos cada; 

Considerando que a Etap – Escola Profissional funciona nos termos do Decreto-Lei 

n.º 4/98, de 8 de janeiro, foi constituída através da celebração de um Contrato 

Programa, e desenvolve a sua atividade tendo por base as autorizações de 

funcionamento emitidas pelo Ministério da Educação; 

Considerando que, desde a sua formação e ao longo de muitos anos, a Escola 

Profissional funcionou no Edifício do Internato Silva Torres com base num Protocolo 
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de Cooperação com o Município de Caminha e que preconizava a cedência gratuita 

das instalações; 

Considerando que tal cedência das instalações permitiu que a Etap desenvolvesse a 

sua atividade sustentada em parcerias locais que visavam dinamizar os processos 

educativos e formativos e dar resposta ás necessidades do tecido económico e 

social do concelho; 

Considerando que a Etap tem encontrado apoio, incentivo e cooperação da parte 

das câmaras municipais com as quais se relaciona, designadamente, Caminha, 

Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, Valença e Ponte de Lima, apoios esses 

que se têm traduzido na cedência das instalações, atribuição de subsídios para 

aquisição de equipamentos e para o desenvolvimento da sua atividade; 

Considerando que o modelo de financiamento aplicável às Escolas Profissionais se 

alterou há cerca de dois anos, deixando de ser elegíveis os custos com as rendas 

dos edifícios onde funcionam as instalações; 

Considerando que se alteraram substancialmente os pressupostos que 

fundamentaram a celebração do Contrato de Arrendamento, em virtude da mudança 

profunda das conjunturas financeira, económica, social, cultural e educativa que 

existiam àquela data; 

Considerando que nos últimos anos tem havido uma diminuição significativa do 

número de alunos na Etap de Caminha, o que, aliado às medidas restritivas 

subjacentes às alterações operadas no modelo de financiamento das escolas 

Profissionais e às penalizações financeiras instituídas pelo Ministério da educação, 

tem levado a Coopetape a ponderar mudar a sua sede para outro concelho, 

acabando com o Ensino Profissional em Caminha; 

Considerando que o Município de Caminha não pode ficar indiferente a estas 

radicais alterações dos pressupostos que estiveram na base da celebração do 

contrato de arrendamento; 

Considerando que compete à câmara municipal apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, nos 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

28

termos do disposto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; 

 

Propõe-se  que a Câmara Municipal aprove: 

- a resolução do contrato de arrendamento celebrado entre o município de Caminha 

e a Coopetape no dia 31 de agosto de 2010; 

- o comodato do edifício do Internato Silva Torres à Coopetape, para efeito de 

organização da formação, inicial e contínua e reconhecimento de competências, 

desde que estejam incluídos nos atuais objeto e fins dos Estatutos da Cooperativa 

que, como se sabe, tem por objeto social ministrar o ensino em geral e o ensino 

tecnológico, artístico e profissional em particular, pelo período de três anos, 

eventualmente renovável por igual período se não for denunciado por qualquer das 

partes com uma antecedência de um ano relativamente ao termo do período inicial 

do contrato ou de qualquer das suas renovações.  

O comodato será apenas e só para os fins supra mencionados e cessará 

automaticamente se a Coopetape utilizar o edifício para outros fins ou o mantiver 

devoluto por período superior a um mês. 

Deverá ainda a Coopetape entregar o edifício, no fim do contrato, devoluto, sem 

deteriorações, com todas as chaves, vidros e tudo o mais que nele se encontre, bem 

como em bom estado de conservação e limpeza. 

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 Manuel Marques  disse que é conhecida a decisão do tribunal, 

que está clara a obrigação da Coopetape para com o Município, referiu não 

concordarem com muitos dos considerandos que fundamentam esta proposta pelo 

que os Vereadores do Partido Social Democrata vão votar contra. 
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A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 3 

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

Marques e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 23 – PROLONGAMENTO DA ISENÇÃO DE 50% D AS TARIFAS 

DEVIDAS PELA LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS, EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO 

 

Considerando que ainda se encontram a decorrer empreitadas de construção de 

novas redes de drenagem de águas residuais domésticas, que permitirão, a curto 

prazo, a ligação à rede pública de um significativo número de novos utilizadores; 

Considerando que é de todo o interesse para o município o aumento as taxas de 

adesão às redes públicas de drenagem e tratamento de águas residuais existentes 

em todo o concelho, contribuindo para a melhoria da eficiência e sustentabilidade 

dos sistemas; 

Considerando que o aumento das taxas de adesão constituem um importante 

contributo para a melhoria da qualidade ambiental do concelho, permitindo ainda 

rentabilizar os investimentos efetuados e em curso; 

E atendendo ao atual contexto social, económico e financeiro, em que muitas 

famílias enfrentam dificuldades na gestão do seu orçamento familiar, no qual 

assume sobrecarga acrescida o montante dos normais encargos devidos pela 

concretização das ligações referidas às redes públicas; 

Propõe-se que : 

Seja prorrogada, até 31 de Dezembro de 2015, a deliberação da Câmara Municipal 

tomada em reunião de 5 de Fevereiro de 2014, referente à redução de 50% nos 

valores, que estejam em vigor no referido período, dos encargos decorrentes da 

ligação de saneamento em habitações unifamiliares em todas as freguesias do 

concelho servidas por rede pública de drenagem de águas residuais, incluindo as 
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áreas contempladas com as empreitadas em curso, e desde que não possuam 

extensão superior a 20 m; 

Que os restantes 50% do valor em causa possam ser pagos em doze prestações 

mensais anexadas na fatura da água; 

Mais se propõe  que se proceda à ampla divulgação da entrada em vigor desta 

medida, informando as populações que, nos termos do disposto no art.º 161 do 

Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de Abastecimento de 

Água e Saneamento do Concelho de Caminha, em casos de comprovada 

insuficiência económica, existe ainda a possibilidade de isenção total ou parcial do 

referido pagamento. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se nas propostas que se seguem 

os passes se referem a empresas ou à Câmara Municipal. 

 

O Senhor Presidente  solicitou ao funcionário Paulo Marinho para prestar os 

esclarecimentos solicitados. 

 

O Senhor Paulo Marinho disse que os passes escolares referem-se a dois alunos 

que frequentam a Escola Sidónio Pais e que são transportados pela empresa de 

transportes “Transcolvia” e disse tratar-se de uma comparticipação de apoio social. 

 

PROPOSTA N.º 24 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE PASSE ESC OLAR DA 

ALUNA TATIANA FRANCO CASTRO 

 

Em conformidade com o disposto na alínea u), nº 1, do artº33, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza social, 
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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, face à informação dos serviços do setor de ação social propõe-se  que a 

câmara delibere isentar o pagamento do passe escolar à aluna Tatiana Franco 

Castro. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

 

PROPOSTA N.º 25 – ISENÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO DE P ASSE 

ESCOLAR DO ALUNO JOÃO DANIEL EIRADO MORIM VELOSO 

 

Em conformidade com o disposto na alínea u), nº 1, do artº33, da Lei 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, face à informação dos serviços do setor de ação social propõe-se  que a 

câmara delibere a comparticipação de 50% do valor do pagamento do passe escolar 

custeado pelo aluno João Daniel Eirado Morim Veloso. 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 26 – ISENÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO DA D ÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – JOÃO PAULO BARBOSA PEREIRA RODRIG UES 

 

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 sócio-económica 

débil”.  

Face à capitação do agregado, propõe-se  a isenção parcial de 75% do pagamento 

do valor em divida de consumo de água referente ao mês de julho de 2014, a João 

Paulo Barbosa Pereira Rodrigues , residente na Av.ª Manuel Xavier n.º88, 

1.ºEsq.,escada 4BL/2, nesta Vila, consumidor n.º 16778, conforme consta no anexo 

2 dos parâmetros da avaliação socioeconómica deliberados na reunião de câmara 

do dia dezoito de Janeiro de 2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PROPOSTA N.º 27 – AVERBAMENTO DO ESPAÇO VENDA NA FE IRA 

SEMANAL DE CAMINHA PARA A SOCIEDADE FRANCISCO JOSÉ & ISABEL 

BRÁS, LDA 

 

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

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

excecionais, devidamente fundamentados, que serão apreciados pela Câmara 

Municipal”, propõe-se que a Câmara delibere aprovar o averbamento do espaço de 
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venda n.º 124 na feira semanal de Caminha em nome da Sociedade Francisco José 

& Isabel Brás, Lda. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

 

PROPOSTA N.º 28 – CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TRÂ NSITO EM 

ALGUMAS ARTÉRIAS DA FREGUESIA DE CAMINHA DEVIDO À 

CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

Nos termos da informação dos serviços propõe-se que a Câmara delibere aprovar o 

condicionamento temporário à postura de trânsito na Rua Ricardo Joaquim de 

Sousa, da Freguesia de Caminha, como se indica: 

- O trânsito automóvel no troço entre a Praça de Espanha e a Igreja Matriz se 

processe nos dois sentidos;  

- A retirada do sinal de sentido proibido existente (sinal C1) no limite norte da rua 

Ricardo Joaquim de Sousa, junto à praça de Espanha; 

- A colocação de um sinal de indicação de cedência de passagem (sinal B5) no 

limite norte da rua Ricardo Joaquim de Sousa, junto à praça de Espanha; 

- A colocação de um sinal de prioridade nos estreitamentos (sinal B6), na rua 

Ricardo Joaquim de Sousa junto à casa “Sidónio Pais”, no largo da igreja matriz; 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 29 – 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 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não houve publico para intervir. 

 

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

quando eram 16 horas e 20 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 

redigi. 

 

Paços do Município do Concelho de Caminha, 05 de novembro de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

O FUNCIONÁRIO 

 
 

_______________________________________________ 
(Tomás Henrique Fernandes Antunes) 


