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ATA NÚMERO 29/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 

DEZASSETE DE DEZEMBRO DO ANO 

DOIS MIL E CATORZE 

 

Aos dezassete dias do mês de Dezembro 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 SIL VA, FLAMIANO 

GONÇALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA E MANU EL SOUSA 

MARQUES. 

 

Iniciada a reunião, às 15 H 15 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  cumprimentou todos os Vereadores, funcionários municipais, 

público presente e jornalistas; referiu que se trata da última reunião do ano, uma vez 

que, não se realizará este mês a reunião descentralizada, por coincidir com a quadra 

natalícia; informou que no dia nove de janeiro irá ser inaugurada a loja interativa de 

turismo de Caminha, tratando-se de um investimento de 194.000,00€; referiu que as 

obras de construção da biblioteca municipal e do mosteiro de São João de Arga 

decorrem a bom ritmo, e no início da próxima semana irão avançar as obras do troço 

da ecovia de Seixas / Lanhelas, e no âmbito do programa polis também terá início 
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no mês de janeiro a obra do parque de estacionamento de apoio à praia da Gelfa. 

Saudou a empresa familiar “Liconda” pela medalha de ouro que ganhou no concurso 

nacional de doces, com a compota de morango e chocolate. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  informou que juntamente com a fatura da 

água foi enviado um panfleto alertando os munícipes para a necessidade de terem 

uma atitude mais cívica na problemática dos resíduos sólidos urbanos, porque 

apesar de ter havido um esforço grande de sensibilização das pessoas, continua 

haver uma utilização deficiente dos ecopontos e contentores, uma vez que, existem 

ainda muitos tipos de resíduos, como por exemplo os cortes de arvores e restos de 

relvas, que são colocados nos ecopontos e contentores. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  deu os parabéns à empresa “Liconda” pelo 

prémio alcançado. Referiu que recebeu uma queixa de um munícipe dando conta 

que foram colocadas umas balizas e uma rampa na escola de Âncora e que 

aparentemente não apresentam segurança para as crianças, solicitou ao Senhor 

Presidente uma resolução do problema. 

 

O Senhor Presidente  disse conhecer o problema, uma vez que, teve uma reunião 

com a associação de pais daquela escola e que lhe foi colocado o problema, referiu 

também ter a garantia técnica de que as balizas estão em segurança e que o 

encarregado de Vila Praia de Âncora está ao corrente da situação. Mais informou 

que a falta de segurança referida tem que ver com o tamanho da rede da baliza e 

não propriamente com a baliza mal preza. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques  disse ser escandaloso o uso dos ecopontos e 

contentores para colocar lixos de jardins, achou que o panfleto deveria ser um para 

cada tema, uma vez que, trata de vários assuntos, mesmo assim disse achar de 

louvar a atitude de enviar o panfleto. Chamou atenção para as palmeiras do Parque 

25 de Abril e noutros locais, que estão a morrer, pelo que solicitou a devida atenção 
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para este problema. Desejou ao executivo e a todos os munícipes um Santo Natal e 

feliz ano novo. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que as palmeiras estão a 

desaparecer porque existe uma praga vinda do norte de Africa que as contamina e 

destrói, mas que estão a ser cumpridas as orientações da direção geral de 

alimentação e veterinária, no sentido de se proceder ao abate e sinalização do local 

de modo que a praga não se propague. 

 

O Senhor Presidente  referiu que há propostas na ordem de trabalhos que têm que 

ver com questões financeiras. Relativamente à informação de fundos disponíveis 

consta nos documentos entregues aos Senhores Vereadores, muito embora os 

Senhores Vereadores do Partido Social Democrata entendem que não é suficiente; 

disse considerar o contrário e por isso solicitou à Chefe de Divisão Financeira e 

Administração, Dra. Sandra Ferreira, para esclarecer o assunto, uma vez que, está a 

ser cumprida a legalidade na apresentação da informação. 

 

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

que a informação dos fundos disponíveis é apresentada no mapa entregue aos 

Senhores Vereadores, sendo o único mapa consistente legal que a aplicação 

informática fornece, para consulta dos fundos disponíveis; esclareceu ainda que o 

compromisso não é a mesma coisa que fundos disponíveis, e que só se pode 

assumir compromissos havendo fundos disponíveis; e por sua vez só se pode fazer 

o compromisso depois de haver a deliberação nesse sentido, sendo este o 

procedimento que a lei exige. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que respeita e aceita a opinião da Chefe 

de Divisão, mesmo assim, por uma questão de salvaguarda, e não querer vir a ser 

condenada por este procedimento, irá pedir uma segunda opinião. 
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O Senhor Presidente  disse ficar assim esclarecido, com a justificação técnica. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 14/12/03 

 

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 do dia três de Dezembro de do is 

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 02 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZA ÇÃO E 

EDIFICAÇÃO 

 

O novo Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, estabelecido pelo Decreto-

Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, 

de 9 de Setembro, prevê no artigo 3.° que os Municípios aprovem regulamentos 

municipais de urbanização e de edificação. 

O presente projeto de Regulamento visa estabelecer e definir as normas 

necessárias à plena aplicação do RJUE na área do Concelho de Caminha, 

nomeadamente os princípios aplicáveis à urbanização e à edificação e ainda as 

matérias e respetivas regras que este diploma expressamente remete para previsão 

em Regulamento deste tipo. 

O presente projeto de regulamento tem como objetivos: 
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− Regulamentar as matérias que obrigatoriamente são impostas pelo Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação e aquelas cuja regulamentação se 

impõe com vista a contribuir para uma ocupação ordenada e qualificada do 

território municipal, em complemento e conjugação com as demais 

regulamentações municipais existentes; 

− Clarificar e tornar mais transparentes os critérios de análise dos projetos e 

mais célere a sua apreciação por parte dos serviços municipais; 

− Sistematizar um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos 

relativos às operações urbanísticas a desenvolver pelos particulares, 

procurando uma melhor e mais célere prestação de serviços ao munícipe; 

− Definir as condicionantes formais e funcionais a considerar nos projetos que 

visem intervenções de carácter urbanístico e arquitetónico, cujo conteúdo não 

é detalhado no âmbito do Plano Diretor Municipal de Caminha em vigor. 

Assim nos termos da alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º conjugada com a alínea g), do 

n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I à Lei n.º 75/ 2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, propõe-se  que se delibere aprovar o presente regulamento e que 

uma cópia fica a fazer parte integrante dos originais desta ata. 

Mais se propõe  que seja submetido a discussão pública e posterior aprovação em 

Assembleia Municipal. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se a alteração ao regulamento é 

só uma adaptação à Lei ou se é alguma alteração. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  esclareceu que a alteração ao regulamento 

é a adpatação à 13ª alteração do Regime Juridico da Urbanização e da Edificação, 

Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com alteações substanciais de simplificar o 

licenciamento de obras particulares e responsabilizar os munícipes e os municípios  

pela fiscalização de certas obras, referiu que se tentou clarificar alguns conceitos 

técnicos que eram pouco claros. 
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O Senhor Vereador Manuel Marques  disse que se deveriam responsabilizar mais 

os técnicos, pelo seguimento e boa execução das obras. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que uma maior responsabilização dos 

técnicos está prevista nesta alteração. 

 

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 03 – MERCADOS MUNICIPAIS DE CAMINHA E VILA PRAIA DE 

ÂNCORA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

1 – O n.º 1 do art.º 19.º do Regulamento Municipal dos Mercados Municipais do 

Concelho de Caminha refere que “O horário de abertura dos mercados será o que a 

Câmara determinar e qualquer alteração será anunciada com, pelo menos, oito dias 

de antecedência.” 

2 – O n.º 2 do art.º 19.º do referido regulamento refere que “Qualquer alteração ao 

horário de funcionamento será aprovado pela Câmara Municipal e anunciada com, 

pelo menos, oito dias de antecedência” 

3 – Considerando que nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro o movimento 

a população residente no concelho de Caminha aumenta de forma significativa, 

época alta de férias; 

4 – Considerando que foi deliberado a 22/01/2014 a abertura do Mercado Municipal 

de Vila Praia de Âncora nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro e a 

08/07/2014 a abertura do Mercado Municipal de Caminha; 

5 – Considerando que uma política de dinamização económica e cultural do 

concelho é de todo importante para a promoção e divulgação dos produtos típicos e 

característicos da nossa região, cada um na sua época (ex: lampreia, sável, robalo, 

sardinha, solha, entre outros); 
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6 – Considerando que em 2015 os dias feriados que coincidem com dias de 

funcionamento dos mercados municipais (Caminha e Vila Praia de Âncora) são: 

- 01 Janeiro (Quinta-feira) 

- 03 De Abril (Sexta-feira) – Sexta-feira Santa 

- 06 De Abril (segunda-feira) – Feriado Municipal 

- 25 De Abril (Sábado) 

- 01 De Maio (Sexta-feira) 

- 10 Junho (Quarta-feira) 

- 15 Agosto (Sábado) 

- 8 Dezembro (Terça-feira) 

- 25 Dezembro (Sexta-feira) 

8 – E face aos motivos invocados propõe-se que: 

- Os mercados de Caminha e Vila Praia de Âncora encerrem nos dias 1 de janeiro, 6 

de abril, 13 de abril (compensação pelo funcionamento na sexta-feira santa), 1 de 

maio, 8 e 25 de Dezembro; 

- Os mercados de Caminha e Vila Praia de Âncora funcionem nos dias 3 de abril, 25 

de abril, 10 de junho, 15 de Agosto, de acordo com os motivos referidos nos pontos 

n.º 3 e 4 da presente informação; 

- Os Mercados Municipais de Caminha e Vila Praia de Âncora, à semelhança do ano 

de 2014, funcione aos domingos, das 08h00 às 13h00, nos meses de Junho, Julho, 

Agosto e Setembro.  

Assim, propõe-se  que a Câmara delibere sobre a presente proposta. 

 

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 04 – PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUN ICIPIO DE 

CAMINHA E O STAL – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHAD ORES DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

Considerando que o Decreto-Lei 50/98, de 11 de março, na sua redação anual, 

define as regras e os princípios que regem a formação profissional na Administração 

Pública e estabelece que os trabalhadores da administração pública tem o direito de 

frequentar ações de formação profissional. 

Considerando que um dos deveres da entidade empregadora publica é o de 

contribuir para a elevação do nível de produtividade do trabalhador, nomeadamente 

proporcionando-lhe formação profissional adequada à sua qualificação. 

Considerando que a formação profissional tem por objetivos: contribuir para a 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços e para melhorar o desempenho 

profissional dos trabalhadores da Câmara Municipal. 

Assim, propõe-se  a aprovação do presente protocolo de parceria e que uma cópia 

fica a fazer parte desta ata. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  propôs uma alteração ao protocolo de 

parceria, na cláusula 2ª, alínea e), de modo a incluir os funcionários das Juntas de 

Freguesia e a dar preferência aos mesmos. 

 

O Senhor Presidente  aceitou a alteração, ficando o texto da cláusula 2ª, alínea e), 

do protocolo de parceria com a seguinte redação: “No caso do primeiro outorgante 

não poder garantir o número de participantes exigidos pelos regulamentos do FSE, 

este deverá criar condições para a participação de outros trabalhadores recrutados 

junto das Juntas de Freguesia do Concelho de Caminha ou noutras Câmaras que 

estejam interessadas em participar nessa formação.” 
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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 05 – ALTERAÇÃO DE DATAS DA FEIRA SEMAN AL DE VILA 

PRAIA DE ÂNCORA 

 

Considerando que os dias 25 de dezembro e 1 de janeiro serão feriados religiosos. 

Considerando que esses mesmos dias coincidem com a feira semanal de Vila Praia 

de Âncora. 

Considerando o interesse, quer para os comerciantes, quer para os munícipes, que 

as feiras em causa se realizem nos dias anteriores às datas festivas. 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere antecipar as feiras em causa para os 

dias 24 e 31 de dezembro (quartas-feiras), respetivamente.  

 

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 06 – PLANO ANUAL DE FEIRAS DO CONCELHO  DE CAMINHA 

PARA O ANO DE 2015 

 

Determina o regime jurídico aplicável às feiras – Lei 27/2013, de 12 de Abril – que a 

Câmara Municipal aprove e publique até ao início de cada ano civil, o plano anual de 

feiras do conselho. 

Assim, propõe-se  a aprovação da proposta do Plano anual de Feiras do Concelho 

de Caminha para o ano de 2015, conforme mapa anexo, o qual fica a fazer parte 

integrante dos originais desta ata. 
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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 07 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMINHA 

DOCE 

 

Tendo em consideração que a Câmara Municipal de Caminha vai levar a efeito a 6ª 

edição da Feira de Doçaria de Caminha – Caminha Doce, de 13 a 17 de fevereiro de 

2015; 

Tendo em consideração que deve haver regras pré-estabelecidas que garantam o 

bom funcionamento dos eventos, foram elaboradas normas de participação na Feira 

Caminha Doce, que ficam anexas aos originais desta ata. 

Assim, propõe-se  deliberar sobre a aprovação das referidas normas. 

 

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 08 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO DESFILE  DE 

CARNAVAL 

 

Considerando que os festejos carnavalescos têm em Caminha uma tradição de 

décadas nomeadamente a famosa cegada; 

Considerando que se realiza na noite de segunda-feira de carnaval o tradicional 

desfile carnavalesco; 

Considerando que para participar com criatividade e imaginação e espirito de 

associativismo nesta atividade lúdica e recreativa, de igual modo, foram elaboradas 

normas de participação no concurso de “Desfile de Carnaval 2015 – A Famosa 

Cegada é o Carnaval em Caminha”. 
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Assim, propõe-se  deliberar sobre a aprovação das referidas normas que ficam 

anexas aos originais desta ata. 

 

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 – ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO À ACADE MIA DE MUSICA 

FERNANDES FÃO PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO DO DIA 20 DE 

DEZEMBRO 

 

Conforme preceituado no n.º 1, da alínea u), do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outras de interesse para o Município. 

Assim, propõe-se  a atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00€, à Academia de 

Musica Fernandes Fão, para apoio na realização do concerto de Natal a realizar no 

dia 20 do corrente mês, conforme solicitado. 

 

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 suficiente dos fundos 

disponíveis. 
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PROPOSTA N.º 10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE  FREGUESIA DE 

VILA PRAIA DE ÂNCORA – LIMPEZA DE PRAIA  

 

Conforme preceituado na alínea u), do n.º1, do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza recreativa ou 

outras de interesse para o Município; 

Assim, afim de auxiliar a suportar as despesas efetuadas com a manutenção e 

limpeza da praia de Vila Praia de Âncora, propõe-se que a Câmara delibere atribuir 

um subsídio no montante de 5.000,00€ à Junta de Freguesia de Vila Praia de 

Âncora para fazer face aquelas despesas. 

 

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 suficiente dos fundos 

disponíveis. 

 

PROPOSTA N.º 11 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE  FREGUESIA DE 

CAMINHA E VILARELHO – LIMPEZA DE PRAIA 

 

Conforme preceituado na alínea u), do n.º1, do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza recreativa ou 

outras de interesse para o Município; 

Assim, afim de auxiliar a suportar as despesas efetuadas com a manutenção e 

limpeza da praia da Foz do Minho, propõe-se que a Câmara delibere atribuir um 

subsídio no montante de 2.500,00€ à Junta de Freguesia de Caminha e Vilarelho 

para fazer face aquelas despesas. 
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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 suficiente dos fundos 

disponíveis. 

 

PROPOSTA N.º 12 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE  FREGUESIA DE 

MOLEDO E CRISTELO – LIMPEZA DE PRAIA 

 

Conforme preceituado na alínea u), do n.º1, do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza recreativa ou 

outras de interesse para o Município; 

Assim, afim de auxiliar a suportar as despesas efetuadas com a manutenção e 

limpeza da praia de Moledo, propõe-se que a Câmara delibere atribuir um subsídio 

no montante de 4.000,00€ à Junta de Freguesia de Moledo e Cristelo para fazer face 

aquelas despesas. 

 

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 suficiente dos fundos 

disponíveis. 
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PROPOSTA N.º 13 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE PASSE ESC OLAR DA 

ALUNA ANDREIA CRISTINA SILVINO MARTINS 

 

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 isentar o pagamento do passe escolar à aluna Andreia Cristina 

Silvino Martins. 

 

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 14 – SIADAP – MISSÃO E OBJETIVOS ESTRA TÉGICOS PARA 

O ANO 2015  

 

A Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, na sua redação atual, estabelece o 

sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública, 

doravante designado por SIADAP. 

O Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 04 de Setembro adapta o SIADAP aos 

serviços da administração autárquica. Estabelece o artigo 4º do referido Decreto 

Regulamentar, que o SIADAP se articula com o sistema de planeamento da Câmara 

Municipal, constituindo um instrumento de acompanhamento e avaliação do 

cumprimento dos objetivos estratégicos plurianuais, baseado em indicadores de 

medida a obter pelos serviços. A articulação com o sistema de planeamento 

pressupõe a coordenação permanente entre todas as unidades orgânicas. 
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Refere ainda o artigo 5º do mesmo diploma legal que, para fixação de objetivos de 

cada unidade orgânica, devem ser considerados, entre outros, os objetivos 

estratégicos plurianuais determinados pelo órgão executivo. 

O subsistema SIADAP 1 – Avaliação de Desempenho das Unidades Orgânicas, que 

comporta um ciclo de avaliação anual, deve funcionar de forma integrada pela 

coerência entre objetivos fixados no âmbito do sistema de planeamento, objetivos do 

ciclo de gestão da Câmara, objetivos fixados aos dirigentes e aos trabalhadores. 

Para implementação do SIADAP, importa assim fixar os objetivos estratégicos de 

modo a definir os objetivos operacionais de cada unidade orgânica e objetivos 

individuais para dirigentes e demais trabalhadores. 

Assim, propõe-se  que a Câmara delibere sobre a aprovação da presente proposta. 

 

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 15 – 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. 

 

O Senhor Presidente  disse aos Senhores Vereadores que por uma questão de 

apreço lhes mandou fazer entregar uma recordação que é uma edição do livro “A 

astronomia dos lusíadas” da autoria de Luciano Pereira da Silva. Finalizou 

desejando um bom Natal e feliz ano novo a todos os presentes. 
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E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 

quando eram 16 horas e 10 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. 

 

Paços do Município de Caminha, 17 de Dezembro de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

O FUNCIONÁRIO 

 
 

_______________________________________________ 
(Tomás Henrique Fernandes Antunes) 


