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ATA NÚMERO 5/18 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 7 DE 

MARÇO DE 2018. 

 

Aos sete dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de LUÍS MIGUEL 

DA SILVA MENDONÇA ALVES e com a presença dos Senhores Vereadores 

GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, LILIANA DE SOUSA RIBEIRO, RUI 

MIGUEL RIO TINTO LAGES, JOSÉ MANUEL MARTINS PRESA, PAULO PINTO 

PEREIRA e LILIANA SOFIA BOUÇA DA SILVA. 

 

Iniciada a reunião, às 15:00 horas, 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 os presentes e de seguida deu a palavra aos 

Senhores Vereadores. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva cumprimentou os presentes e solicitou 

informações sobre as diligências que a Câmara Municipal tem feito para evitar o 

encerramento do Centro de Acolhimento Temporário Benjamim em Seixas. 

Perguntou ao Senhor Presidente quais foram os argumentos que o PSD utilizou 

contra o Rally de Portugal, por forma a que se perceba porque razão o Senhor 

Presidente insiste dizer em Assembleias Municipais que o PSD é contra o Rally de 

Portugal. Esclareceu que os motivos que levaram o PSD a votar contra não 

significam estar contra o evento. 
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Lamentou vários comportamentos para com os elementos Junta de Freguesia de 

Vila Praia de Âncora na última Assembleia Municipal, bem como a postura que a 

Câmara Municipal tem tido para com aquela Junta de Freguesia, nomeadamente 

não dando conhecimento de iniciativas como a “Maior Mesa da Páscoa do Pais”, em 

que a Junta de Freguesia sempre participou e colaborou na sua organização. Deu 

como exemplo a publicidade a vários eventos na agenda cultural que não fazem 

referência à Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora. 

Lamentou também que um fornecedor da Câmara Municipal tivesse que solicitar o 

pagamento de uma fatura vencida recorrendo, agonizado, aos e-mails de várias 

entidades, uma vez espera pelo pagamento desde julho de 2017. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira cumprimentou os presentes e felicitou o Clube 

de Pesca da Associação Moledense de Instrução e Recreio (AMIR) pela obtenção 

do título de campeões nacionais de clubes da segunda divisão da zona norte, o que 

permitiu também a subida à primeira divisão. 

 

O Senhor Presidente associou-se também às felicitações ao Clube de Pesca da 

AMIR, congratulando-se com a sua subida à primeira divisão. 

Disse que não necessita de explicar a razão pela qual o PSD é contra o Rally de 

Portugal, uma vez que a Senhora Vereadora Liliana Silva afirmou que votaram 

contra, portanto, respondeu à sua própria questão. 

Esclareceu que o pedido de pagamento de uma fatura referido pela Senhora 

Vereadora Liliana Silva, vem ao encontro do que a Câmara Municipal tem dito nos 

últimos anos de que o município vive uma situação muito difícil que faz com que não 

haja capacidade para acorrer às dívidas nos prazos fixados. Explicou que a Câmara 

Municipal tem estabelecido prioridades nos pagamentos com os vencimentos, 

banca, freguesias, fornecedores do concelho de Caminha e só depois os 

fornecedores de fora do concelho. 

Relativamente ao Centro de Acolhimento Temporário (CAT) Benjamim explicou que 

a Câmara Municipal foi informada numa reunião que manteve com o Presidente da 
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direção da Associação de Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental (APPACDM) de Viana do Castelo da intenção de encerrar o CAT Benjamim 

brevemente, tendo posteriormente, sido comunicado esta intenção às funcionárias 

do estabelecimento, causando o alarme público sobre esta matéria. Referiu que é da 

inteira responsabilidade da APPCADM abrir ou encerrar qualquer das suas 

respostas sociais, cabendo ao município acompanhar a situação para a tentar 

resolver o problema mantendo o CAT Benjamim ou transformá-lo em outro tipo de 

resposta social, adaptando-o a outro tipo de situação. Esclareceu que estão muitas 

situações em aberto, diferentes atitudes e diferentes decisões a serem tomadas, 

mas a sua preocupação é que o concelho de Caminha possa ter uma resposta 

social válida em várias áreas, bem como com as funcionárias que neste momento 

estão numa situação delicada. Disse que tem mantido um diálogo com a direção da 

APPACDM e com as funcionárias por forma a encontrar soluções que sirvam os 

interesses de todos, tendo, entretanto, conseguido que fosse adiada a comunicação 

da decisão de encerramento às entidades competentes, bem como ainda não foram 

enviadas as cartas dos despedimentos às funcionárias. Portanto está a ser feito de 

tudo para que o CAT Benjamim não encerre, decorrendo um diálogo profícuo para 

que sejam encontradas soluções, sem haver grande exposição mediática, posições 

extremadas e demagogia em torno deste processo, por forma a que decorra de 

forma tranquila, apesar de ser sempre uma decisão que não depende da Câmara 

Municipal. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que se deve expor este assunto 

publicamente para que todos lutem pela manutenção desta resposta social de 

excelência. Disponibilizou-se para em conjunto, poder contribuir na procura de 

soluções para evitar o encerramento do CAT Benjamim. 

Referiu que o Senhor Presidente não pode justificar a falta de pagamento de uma 

fatura desta forma, uma vez que se o município vive uma situação difícil não pode 

requisitar um serviço que não pode pagar. Admitiu que politicamente seja 

interessante dizer que os fornecedores de fora do concelho não tenham prioridade 
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nos pagamentos, no entanto deve haver algum cuidado neste tipo de afirmações, 

uma vez que legalmente tem que se cumprir os prazos de pagamento. 

Afirmou que o Senhor Presidente não foi capaz de dizer quais são os argumentos 

que o PSD tem contra o Rally de Portugal, porque o PSD nunca utilizou nenhum 

argumento contra o Rally de Portugal. Esclareceu que o PSD votou contra porque na 

altura não era fornecida a documentação necessária com a informação para a 

correta análise dos fundos disponíveis. Para além disso, o PSD também votou 

contra, porque quinze dias antes da proposta do Rally de Portugal, o executivo, em 

reunião de Câmara, não quis atribuir um subsídio de cinco mil euros ao Ancorense 

para um torneio de futebol, alegando que a Câmara não tinha dinheiro, e quinze dias 

depois foi submetido a reunião de Câmara a proposta de apoio ao Rally de Portugal 

no valor de sessenta mil euros. Foi por este motivo que o PSD votou contra, pela 

discriminação que estava a haver entre o Rally de Portugal e uma associação do 

concelho, o que não quer dizer que o PSD é contra o Rally de Portugal. 

 

O Senhor Presidente disse que é muito interessante que a Senhora Vereadora 

Liliana Silva afirme que não é contra o Rally de Portugal, mas não foi isso que fez 

durante os últimos anos, uma vez que votar contra a proposta do Rally significa estar 

contra o Rally. Recordou que em Assembleia Municipal a Senhora Deputada Júlia 

Paula Costa, já no final do seu mandato, quando já era candidata à Câmara 

Municipal e era representante máxima do PSD nesta matéria, disse claramente que 

era contra o Rally de Portugal e contra o investimento que a Câmara Municipal faz 

com este evento. 

Relativamente ao CAT Benjamim disse que todos querem que se mantenha aberto, 

más perante o problema, a Câmara Municipal não usou demagogia, nem usou as 

funcionárias da instituição para tentar fazer oposição a um partido. Referiu que o 

comunicado do PSD sobre este assunto é miserável, uma vez que culpa o 

Presidente da Câmara pelo encerramento do CAT Benjamim, ficando assim bem 

diferenciadas as posturas e a ação do PSD e da Câmara Municipal. Estas posturas 

deixam muito claras as variadas situações em que a Câmara Municipal tem evitado 
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o encerramento de vários serviços que o PSD deu como encerrados e que estão 

todos em funcionamento como a Segurança Social em Vila Praia de Âncora, a Caixa 

Geral de Depósitos em Vila Praia de Âncora e os CTT Correios de Portugal em Vila 

Praia de Âncora. Assim, relativamente ao CAT Benjamim confia que o concelho de 

Caminha possa ter uma vitória e o PSD possa ter mais uma derrota, uma vez que já 

anunciou o encerramento do estabelecimento, culpabilizando o Presidente da 

Câmara e afirmando que é mais um período negro da historia do concelho. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que efetivamente todos querem que o 

CAT Benjamim não encerre, e efetivamente a diferença entre o PSD e a Câmara 

Municipal é a forma como se encara a politica e se afirmam os assuntos. Esclareceu 

que alguns elementos do PSD foram contactados pelas funcionárias do CAT 

Benjamim porque estavam em desespero, uma vez que o PSD também tem 

legitimidade para agir nesta situação e, portanto, não há demagogia nem se usou as 

funcionárias politicamente. Referiu que também viu a Ancorensis fechar, bem como 

inúmeros comércios em Vila Praia de Âncora. Afirmou que a Senhora Deputada 

Júlia Paula Costa era efetivamente deputada municipal eleita nas listas do PSD, mas 

não era a representante máxima do PSD nesta matéria, porque o PSD nesta matéria 

neste órgão sempre teve a mesma posição, pelo que não revê em ninguém a 

representação do PSD nesta matéria. 

 

O Senhor Presidente disse que regista este ato de afastamento. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira disse que todos estão solidários no sentido de 

encontrar uma solução que não seja o encerramento do CAT Benjamim, entretanto 

tem conhecimento que o Senhor Presidente reuniu com os funcionários do CAT 

Benjamim e que avançou com algumas soluções, que poderá partilhar neste órgão. 

Perguntou se essas soluções de criação de um Centro de Atividades Ocupacionais 

ou Lar Residencial avançaram nas negociações com a APPACDM, uma vez que 

teve conhecimento que algumas afirmações do Presidente da APPACDM 
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relativamente ao concelho de Caminha foram deselegantes quando confrontado com 

a possibilidade de criação de outra resposta social no concelho de Caminha, e 

sendo esta uma instituição com atividade a nível distrital, que dá resposta também a 

pessoas do concelho de Caminha, não se compreende esta posição do Presidente 

da APPCADM. Perguntou também se ouve alguma posição da Câmara Municipal 

relativamente a esta posição deselegante por parte do Presidente da APPACDM. 

 

O Senhor Presidente corroborou da versão que o Senhor Vereador Paulo Pereira 

terá tido conhecimento sobre as afirmações do Presidente da APPACDM, uma vez 

que é a mesma que as funcionárias da instituição lhe transmitiram. Disse que 

também ouviu afirmações que não gostou, no entanto continua-se a trabalhar para 

encontrar soluções, sendo que, o facto de desde essa data até hoje, ter evitado e 

ganho um período onde não ouve a comunicação do despedimento aos funcionários 

nem a comunicação de encerramento à segurança social, é um sinal positivo para o 

futuro.  

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira referiu ser consciente que o Centro de 

Atividades Ocupacionais é uma prioridade que consta do plano de desenvolvimento 

social do concelho de Caminha aprovado em 2013, portanto é preocupante as 

afirmações do Presidente da APPACDM, uma vez esta instituição tem todas as 

condições para implementar esta resposta e que já tem este tipo de valências no 

distrito. 

 

O Senhor Presidente disse que perante este cenário do problema com o ambiente 

criado com as afirmações do Presidente da APPACDM, deve-se compreender que é 

um assunto que necessita de muito trabalho, no entanto não vai depender 

exclusivamente da Câmara a sua resolução. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que há cerca de trinta e cinco crianças 

com necessidades educativas especiais do concelho de Caminha e que se 
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encontram a frequentar outras valências noutros concelhos, que seriam as 

suficientes para justificar a criação destas respostas sociais no concelho de 

Caminha, pelo que não se compreende esta posição extremada do Presidente da 

APPACDM. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 

07/02/2018; 

 

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 sete de fevereiro de dois mil e 

dezoito. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 2 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 

21/02/2018; 

 

Proposta retirada. 

 

PROPOSTA N.º 3 – PROCEDIMENTO DE APOIO NA LIMPEZA DE TERRENOS 

DE PARTICULARES COM COMPROVADA INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA; 

 

O D.L.124/2006, de 28 de junho, na sua redação atualizada, e a Lei 114/2017, de 29 

de dezembro, impõem aos particulares obrigações e prazos rigorosos no que se 

refere ao cumprimento das obrigações na limpeza de terrenos, nomeadamente nos 
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que se localizam nas faixas de gestão de combustível em torno de edificações 

isoladas e de aglomerados populacionais. 

A concretização destas obrigações assume, para o Município de Caminha, e no 

atual contexto nacional, especial importância estratégica na proteção das florestas, 

da segurança das pessoas e bens, traduzindo-se ainda em fator acrescido na 

valorização do território e da paisagem rural do concelho. 

As disposições legais em vigor, não contemplam exceções no que se refere à 

capacidade económica dos proprietários e seus agregados familiares, situações que 

poderão comprometer a concretização e a eficácia das medidas decretadas. 

Assim, considera-se que, face aos reduzidos prazos concedidos pela Lei 114/2017, 

de 29 de dezembro, em que as limpezas deverão estar concretizadas até 15 de 

março, assume relevante importância a definição de medidas de apoio às famílias 

com comprovada insuficiência económica, à semelhança de outras medidas já em 

vigor no Município de Caminha, nomeadamente no âmbito do Plano de Emergência 

Social – Caminha Solidária, minimizando as carências específicas de alguns 

estratos da população, através da criação de medidas complementares às 

existentes na área da ação social, garantindo o acesso aos recursos, bens e 

serviços, a fim de melhorar a qualidade de vida e a diminuição das assimetrias 

socias existentes. 

Considerando as disposições já em vigor no âmbito do Regulamento do Plano de 

Emergência Social – Caminha Solidária, que prevê no seu art.º 6.º, n.º 3, a 

possibilidade de apoio no pagamento de despesas domésticas; 

Considerando que as disposições constantes do art.º 12.º do citado regulamento são 

omissas no que se refere aos valores dos limites dos rendimentos per capita a 

considerar; 

E considerando ainda a disposição prevista no art.º 16.º, do citado regulamento, que 

“quaisquer dúvidas ou omissões resultantes da interpretação” deverão ser 

aprovadas pela Câmara Municipal; 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar que: 
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1 – Se conceda apoio para a concretização da limpeza dos terrenos, aos 

particulares com comprovada insuficiência económica, a promover nos termos 

previstos nos art.º 3.º e 12.º do Regulamento do Plano de Emergência Social – 

Caminha Solidária, através da prestação do serviço necessário por parte do 

Município de Caminha. 

2 – Os terrenos que poderão ter enquadramento no presente programa de apoio 

terão que estar localizados nas faixas de gestão de combustível em torno de 

edificações isoladas e de aglomerados populacionais, definidas nos termos do art.º 

15.º do o D.L.124/2006, de 28 de junho, na sua redação atualizada. 

3 - Que sejam adotados, na avaliação do enquadramento das pretensões, as 

seguintes capitações com as correspondentes percentagens de apoio: 

Rendimento per capita do 

agregado familiar (euros) 

Apoio 

Inferior ou igual a 10% salário mínimo 

nacional 

Serviço prestado pelo município sem 

encargos 

Superior a 10% salário mínimo 

nacional e 

inferior ou igual a 35% salário mínimo 

nacional 

50% do valor do orçamentado para o 

serviço 

Os restantes 50% do valor em causa 

podem ser pagos em prestações (até 

doze prestações mensais) 

Superior a 35% salário mínimo 

nacional e 

inferior ou igual 50% salário mínimo 

nacional 

Possibilidade de beneficiar da prestação 

do serviço por parte do Município, 

procedendo ao pagamento do valor 

orçamentado em prestações (até doze 

prestações mensais) 

4 – Que a competência de decisão sobre as pretensões seja do Presidente da 

Câmara Municipal ou Vereador com competências delegadas. 

 

O Senhor Presidente explicou que na sequência dos incêndios do último verão 

existe atualmente um movimento e uma afirmação da necessidade de efetuar a 
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limpeza dos terrenos florestais, nomeadamente em torno dos aglomerados 

habitacionais e casas isoladas, de modo a que se possa proteger cada vez melhor 

as pessoas e bens. Trata-se de criar faixas de proteção de zonas de aglomerados 

habitacionais e zonas industriais, tendo sido desenhados mapas de identificação em 

cada concelho das zonas que devem ser limpas. Nesse pressuposto existe a 

obrigatoriedade dos proprietários dos terrenos, dos baldios e das zonas industriais 

de proceder à limpeza até ao dia quinze de março, sendo que posteriormente as 

autoridades poderão autuar pelo incumprimento e a Câmara Municipal deve 

substituir-se aos proprietários que não efetuarem as limpezas, podendo ressarcir-se 

das despesas inerentes. Referiu que estes procedimentos trazem muitas 

dificuldades às Câmaras Municipais, as quais têm feito nota pública dessas mesmas 

dificuldades. No âmbito deste assunto, foi identificada a questão de um conjunto de 

cidadãos com insuficiências económicas para proceder à limpeza dos seus terrenos 

e neste contexto cumpria à Câmara Municipal encontrar uma solução para esses 

cidadãos. Explicou que a solução passa por enquadrar dentro dos regulamentos da 

Câmara Municipal e adaptando-os por forma a inserir uma solução rápida para que 

os cidadãos com insuficiência económica possam beneficiar de um conjunto de 

soluções, que pode passar por um serviço prestado diretamente pela Câmara 

Municipal, ou ressarcidos dos encargos da limpeza, ajudando assim estes 

proprietários que se encontram em situações difíceis. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido cumprimentou os presentes e disse que a 

logica da proposta não é propriamente uma ação de apoio direto a quem tem que 

fazer as limpezas, mas é mais na perspetiva de defesa dos aglomerados 

populacionais e das habitações isoladas nos espaços florestais. Referiu que não se 

trata de fazer limpezas dentro de espaços florestais, trata-se de apoiar a viabilização 

da gestão das faixas de combustível, visando criar condições para que as questões 

de emergência sejam garantidas, independentemente da capacidade física dos 

proprietários. 
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O Senhor Vereador Paulo Pereira disse que percebe a essência da proposta deste 

procedimento, no entanto há alguns aspetos que preocupam os Vereadores do PSD 

relativamente ao apoio social a conceder, uma vez que existem um conjunto de 

omissões na proposta que poderão dificultar a decisão dos apoios a conceder, dai 

poderem ocorrer várias injustiças. Referiu que não faz muito sentido associar este 

procedimento ao plano de emergência social Caminha Solidária, uma vez que é um 

plano que tem em vista a sobrevivência das famílias do concelho de Caminha, bem 

como para acorrer a questões de salubridade. Portanto estar a associar 

determinados critérios de apoio a limpeza de terrenos a este plano não faz muito 

sentido. Disse que faria sentido incluir a referência ao artigo 8º do regulamento 

Caminha Solidária, uma vez define concretamente a forma de cálculo do rendimento 

per capita, assim como o próprio cálculo do rendimento per capita, face à tabela 

apresentada, poderá provocar que a Câmara Municipal tenha que suportar muitos 

apoios. Questionou se esta forma será justa, bem como se serão muitos apoios ou 

não, o que dependerá das solicitações que tenha a Câmara Municipal, no entanto 

poderão cometer-se algumas injustiças. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que a proposta foi feita de forma 

desgeneralizada, uma vez que abrange um grande número de pessoas, o que não 

faz sentido. Referiu que se as pessoas tiverem alguma incapacidade física ou 

económica para limparem os seus terrenos compreende que não possam pagar um 

serviço de limpeza, no entanto não é só a condição económica que impede a pessoa 

efetuar a limpeza, bem como deve-se questionar as áreas dos terrenos, uma vez 

que uma pessoa sem limitações físicas e com uma área de terreno relativamente 

pequena poderá efetuar a limpeza, independentemente da condição económica. 

Portanto a proposta está muito abrangente e generalista, o que provoca algumas 

indefinições. Referiu também que as decisões dos apoios a conceder deveriam ser 

submetidas a deliberação da Câmara Municipal e não serem concedidas pelo 

Senhor Presidente ou pelo Vereador com competências delegadas, o que poderá 

revelar alguma falta de transparência nos apoios a conceder. Perguntou se esta 
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proposta é uma alteração ao regulamento ou se são normas de funcionamento, uma 

vez que não está percetível. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido esclareceu que se pretendeu remeter ao 

regulamento pela forma expedita de como calcular o rendimento per capita que é a 

mesma formula usada pela segurança social. Referiu que na teoria destina-se a 

todos os munícipes, na prática destina-se aos proprietários florestais, tratando-se de 

uma pequena percentagem de proprietários que é muito irrelevante, por isso o 

impacto da proposta é muito reduzido. Deve-se ter em conta também que 80% dos 

proprietários florestais tem mais de 65 anos, e, portanto, o resultado da aplicação da 

proposta foi devidamente ponderado e não vai ter um grande impacto em termos 

quantitativos, mas tem um impacto social extremamente importante. 

 

O Senhor Presidente disse que o objetivo da proposta é poder evitar que um 

conjunto de cidadãos que queiram cumprir a Lei e não tenham condições financeiras 

para o fazer, que o possam fazer com o apoio do município. Esclareceu que a opção 

de fundamentar a proposta com base no regulamento foi com a intenção de usar 

critérios que já existem, uma vez que criar um regulamento novo especifico ia 

atrasar muito a aplicação das medidas, assim, agiliza a decisão com total 

transparência. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva perguntou se não é necessário aprovar os 

apoios em reunião de Câmara. 

 

O Senhor Presidente respondeu que não é necessário aprovar os apoios em 

reunião de Câmara, uma vez que o regulamento não o exige. Solicitou 

esclarecimento desta matéria à Senhora Chefe de Divisão de Ambiente, Economia e 

Serviços, Angelina Cunha. 
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A Senhora Chefe de Divisão de Ambiente, Economia e Serviços, Angelina 

Cunha, esclareceu que há regulamentos que clarificam as competências, outros são 

omissos, pelo que, os que não clarificam as competências, as decisões têm que ser 

submetidas a reunião de Câmara. Neste caso, o artigo 14º do regulamento, remete a 

decisão para o Presidente da Câmara ou Vereador com competências delegadas. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que matem a dúvida suscitada, uma vez 

que o regulamento foi aprovado em reunião de Câmara e Assembleia Municipal e 

esta proposta deste procedimento só está a ser apreciada em reunião de Câmara, 

pelo que deveria haver uma informação jurídica a sustentar a proposta. 

 

O Senhor Presidente respondeu que este regulamento prevê que o Presidente da 

Câmara tome as decisões, pelo que esta matéria está esclarecida. 

 

O Senhor Vereador José Presa disse que ter a consciência da importância desta 

proposta, pelo que as questões colocadas pelos Vereadores do PSD não é por ser 

contra esta iniciativa. No entanto os Vereadores do PSD têm dúvidas das questões 

legais e da forma como a proposta é apresentada, uma vez que podem acontecer 

algumas injustiças com o tipo de avaliação dos apoios.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro e Rui Lages, 0 votos contra 

e 3 abstenções dos Senhores Vereadores José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva fez a seguinte declaração de voto verbal: “A 

abstenção vem no sentido das dúvidas que aqui foram levantadas, nomeadamente 

no ponto quatro deste procedimento, no que diz respeito às decisões serem 

tomadas pelo Presidente da Câmara ou Vereador com competências delegadas sem 

virem ao órgão, uma vez que são valores financeiros atribuídos a privados, penso 

que deveriam vir ao órgão Câmara para ser aprovado, não nestes moldes.” 



 

 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  C a m i n h a 

Ata 5/18 de 07/03/2018 
 

 

14

 

PROPOSTA N.º 4 – PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ENTRE 

O MUNICÍPIO DE CAMINHA E A KRISÁLIDA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO 

ALTO MINHO; 

 

Considerando que a KRISÁLIDA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO ALTO MINHO, 

com sede na Rua D. Nuno Álvares Pereira, em Caminha, tem desenvolvido nos 

anos transatos atividades culturais numa estreita relação com as comunidades 

locais, na captação de públicos; 

Considerando que este projeto veio colmatar algumas lacunas que caraterizam o 

interior do concelho, de modo a valorizar as suas potencialidades culturais; 

Considerando que o Teatro saiu à rua e foi ao encontro do público nas salas das 

juntas de freguesia, nos Centros Culturais e nas pequenas praças; 

Considerando que tem vindo a desenvolver um projeto pedagógico em íntima 

articulação com a criação e produção artísticas, dirigidos às comunidades de 

crianças, jovens e suas famílias, bastante participativo; 

Face ao exposto e no âmbito do preceituado na alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, é da 

competência da Câmara Municipal apoiar atividades de natureza cultural e 

recreativa de interesse para o Município. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o referido protocolo que 

uma cópia fica a fazer parte da ata. 

 

O Senhor Presidente explicou que esta proposta vem no seguimento das propostas 

dos últimos anos, quem tem um impacto importante no conjunto do município e que 

envolve uma colaboração desta associação levando o teatro às freguesias, bem 

como o festival de marionetas. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira disse em comparação com os protocolos de 

anos anteriores há uma redução de cinco mil euros, bem como algumas iniciativas 
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que foram excluídas, nomeadamente, as atividades na Feira Medieval e no dia da 

poesia. Referiu também que a proposta refere o pagamento em três prestações, no 

entanto não refere as datas que esse pagamento irá ser efetuado e solicitou se os 

pagamentos poderiam ser efetuados no início de cada quadrimestre. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 5 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO “JANELAS, 

VARANDAS E MONTRAS FLORIDAS 2018”; 

 

Considerando que deve haver regras pré-estabelecidas que garantam o bom 

funcionamento do concurso referido em epígrafe, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere aprovar as normas participação no concurso “Janelas, Varandas e 

Montras Floridas 2018”, que uma cópia fica anexa aos originais desta ata. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 6 - JUNTA DE FREGUESIA DE CAMINHA E VILARELHO – 

PROTOCOLO 2017 – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE VERBA ATRIBUÍDA 

EM OBRA NÃO PREVISTA NO PROTOCOLO; 

 

Conforme informação dos serviços a Junta de Freguesia de Caminha e Vilarelho 

solicitou a utilização da verba disponível ao abrigo da cláusula 4ª do protocolo 

aprovado entre a Câmara Municipal de Caminha e aquela Junta de Freguesia; 
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Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere ao abrigo da clausula 4ª do 

protocolo transferir o apoio no valor de 8.183,27€ à Junta de Freguesia de Caminha 

e Vilarelho. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 7 – CONCURSO PARA ARRENDAMENTO DE UM 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO PARQUE DR. RAMOS PEREIRA EM 

VILA PRAIA DE ÂNCORA; 

 

Nos termos da alínea f), n.º 1, do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal aprovar projetos, programa de concursos e cadernos 

de encargos; 

Conforme informação dos serviços, encontra-se vago um estabelecimento comercial 

no Parque Dr. Ramos Pereira em Vila Praia de Âncora; 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar as peças do 

procedimento e a abertura do concurso para arrendamento de um estabelecimento 

comercial no Parque Dr. Ramos Pereira em Vila Praia de Âncora. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 8 – CONCURSO DE CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO 

PARQUE DR. RAMOS PEREIRA EM VILA PRAIA DE ÂNCORA; 
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Nos termos da alínea f), n.º 1, do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal aprovar projetos, programa de concursos e cadernos 

de encargos; 

Considerando que se pretende dinamizar o Parque Ramos Pereira em Vila Praia de 

Âncora; 

Considerando que o referido espaço tem sido utilizado nos últimos anos para 

diversas atividades de animação turística, de cariz cultural, desportivo, educativo e 

lúdico; 

Considerando que a dinamização turística do referido espaço reveste notório 

interesse público; 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar as peças do procedimento e 

abertura do concurso para concessão de espaço público no Parque Dr. Ramos 

Pereira em Vila Praia de Âncora. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 9 – ISENÇÃO TOTAL DE PAGAMENTO DAS TAXAS PELA 

FREQUÊNCIA DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA PRAIA DE ÂNCORA; 

 

Tendo em consideração o pedido formulado pelo Centro Social e Cultural de Vila 

Praia de Âncora para a isenção de pagamento da frequência das Piscinas 

Municipais de Vila Praia de Âncora à munícipe Carina Silva e a informação técnica 

dos serviços, bem como o despacho do Ex.mo Senhor Vereador do Pelouro, 

propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a isenção total do pagamento 

das taxas pela frequência das Piscinas Municipais de Vila Praia de Âncora à 

munícipe Carina Silva. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 
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Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 10 – PEDIDO DA NÃO PERDA DO DIREITO AO BENEFICIO DO 

INCENTIVO À DINAMIZAÇÃO DAS FEIRAS DO MUNICÍPIO – LUGAR DE 

TERRADO NÚMERO 52 DA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA – REQUERENTE: 

MARIA TERESA OLIVEIRA REIS; 

 

Conforme informação dos serviços e tendo em conta os fundamentos invocados, 

propõe-se que o requerente Maria Teresa Oliveira Reis, titular do lugar do terrado 

número 52, da feira semanal de Caminha, não perca o beneficio previsto no n.º 3, 

art.º 35º, do Regulamento das Feiras do Município de Caminha. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 11 – PEDIDO DA NÃO PERDA DO DIREITO AO BENEFICIO DO 

INCENTIVO À DINAMIZAÇÃO DAS FEIRAS DO MUNICÍPIO – LUGAR DE 

TERRADO NÚMERO 65 DA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA – REQUERENTE: 

ANTÓNIO ARAÚJO DA COSTA; 

 

Conforme informação dos serviços e tendo em conta os fundamentos invocados, 

propõe-se que o requerente António Araújo da Costa, titular do lugar do terrado 

número 65, da feira semanal de Caminha, não perca o beneficio previsto no n.º 3, 

art.º 35º, do Regulamento das Feiras do Município de Caminha. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 12 – PEDIDO DA NÃO PERDA DO DIREITO AO BENEFICIO DO 

INCENTIVO À DINAMIZAÇÃO DAS FEIRAS DO MUNICÍPIO – LUGAR DE 

TERRADO NÚMERO 74 DA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA – REQUERENTE: 

ABÍLIO MANUEL CORREIA DE FARIA; 

 

Conforme informação dos serviços e tendo em conta os fundamentos invocados, 

propõe-se que o requerente Abílio Manuel Correia de Faria, titular do lugar do 

terrado número 74, da feira semanal de Caminha, não perca o beneficio previsto no 

n.º 3, art.º 35º, do Regulamento das Feiras do Município de Caminha. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 13 – ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – 

REQUERENTE: “CLUB ALFÂNDEGA” DISCOTECA – FR UNIPESSOAL, LDA. – 

RATIFICAÇÃO; 

 

Francisco Rocha proprietário do “Club Alfândega” Discoteca – FR Unipessoal, Lda.  

vem solicitar o alargamento de horário de funcionamento da discoteca, na noite do 

dia 2 de março de 2018, até às 07H00M do dia seguinte, para a realização do 

evento “Alfândega Sessions”. 

Nos termos do n.º 2, do art.º 4º, do Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, compete à Câmara Municipal 

deliberar sobre o respetivo alargamento. 

Tendo em conta que não foi possível submeter o pedido previamente a deliberação 

da Câmara Municipal, relativamente às datas solicitadas, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere ratificar o despacho do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara 

datado de 01/03/2018, que deferiu o respetivo pedido. 
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 14 – 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, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Senhora Maria da Glória Vilar Amorim Araújo solicitou o apoio da Câmara 

Municipal para identificar um terreno florestal de que é proprietária afim de efetuar a 

respetiva limpeza, uma vez que não dispõe de meios financeiros e humanos para o 

fazer. 

 

O Senhor Presidente informou a munícipe que a Câmara Municipal dispõe de 

formas de apoio para este fim e solicitou à Senhora Chefe de Divisão de Ambiente, 

Economia e Serviços, Angelina Cunha, que informasse e prestasse o apoio 

necessário a munícipe. 

 

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, 
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Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da Secção de 

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 

 

Paços do Município de Caminha, 7 de Março de 2018 

 

ASSINATURAS: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 

___________________________________________ 

Tomás Henrique Fernandes Antunes 


