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ATA NÚMERO 7/18 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 4 DE 

ABRIL DE 2018. 

 

Aos quatro dias do mês de abril 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, PAULO PINTO PEREIRA, LILIANA SOFIA BOUÇA 

DA SILVA e MANUEL DE SOUSA MARQUES. 

 

Não esteve presente o Senhor Vereador JOSÉ MANUEL MARTINS PRESA, cuja 

falta foi justificada, tendo sido substituído por MANUEL DE SOUSA MARQUES.  

 

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 seguida deu a palavra aos 

Senhores Vereadores. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira cumprimentou os presentes e em nome dos 

Vereadores do PSD apresentou as condolências pelo falecimento do cidadão 

Caminhense Jorge Gavinho, um homem apaixonado de Caminha, que defendeu as 

cores do Sporting Club Caminhense, enquanto remador, tendo conquistado 

inúmeros títulos nacionais. Além das cores do Sporting Club Caminhense, também 
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defendeu as cores nacionais em diversas ocasiões e em competições internacionais, 

tendo participado nos jogos olímpicos de Roma. Integrou os órgãos sociais do 

Sporting Club Caminhense durante muitos anos, manifestando um amor 

incondicional por este clube, dando testemunho às novas gerações de atletas. 

Faleceu aos 85 anos com um espirito muito grande e uma carreira desportiva cheia 

de glórias, pelo que, os Vereadores do PSD apresentam à família o seu voto de 

pesar. 

 

O Senhor Presidente associou-se a este voto de pesar, bem como todos os 

Senhores Vereadores. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva cumprimentou os presentes e perguntou 

quando será entregue a informação financeira que normalmente é entregue na 

primeira reunião de cada mês, uma vez que não foi enviada juntamente com a 

documentação desta reunião de Câmara. 

 

O Senhor Presidente respondeu que a informação financeira está a ser preparada 

de modo a ser entregue no decorrer desta reunião. 

Informou que o mês de abril é o mês da prevenção de maus tratos na infância, 

sendo uma atividade da CPCJ de Caminha que assinala esta luta contra os maus 

tratos, pelo que durante estes dias serão distribuídos laços azuis pelas crianças 

assinalando esta atividade. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

21/03/2018; 

 

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

setembro, propõe-se: 



 

 
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 7/18 de 04/04/2018 
 

 

3

- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária do dia vinte e um de março de dois 

mil e dezoito. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, Paulo Pereira e 

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

 

PROPOSTA N.º 2 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL O 

CONTRATO COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMINHA E A 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO COM 

DEFICIÊNCIA MENTAL DE VIANA DO CASTELO (APPACDM) PARA CEDÊNCIA 

DE INSTALAÇÕES – EDIFÍCIO E PARTE DO LOGRADOURO – ANTIGA 

ESCOLA PRIMÁRIA DE VILARINHO; 

 

Considerando que o edifício da antiga escola primária de Vilarinho se encontra 

encerrado, elaborou-se uma minuta de contrato de comodato de instalações entre o 

Município de Caminha e a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

com Deficiência Mental de Viana do Castelo (APPACDM); 

Considerando que naquelas instalações se pretende criar um centro de atividades 

ocupacionais, como resposta social de apoio a pessoas com deficiência intelectual e 

incapacidade, com vista á manutenção e desenvolvimento das suas autonomias 

pessoais e sociais, proporcionando o seu equilíbrio emocional; 

Considerando que este centro de atividades ocupacionais apoiará pessoas com 

deficiência intelectual e incapacidade, visando promover o bem-estar e a qualidade 

de vida, a habilitação funcional, a valorização familiar e comunitária, assim como, 

sempre que possível, a sua ocupação socialmente útil; 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza 

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

município, nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; 
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Propõe-se que a Câmara Municipal aprove: 

- A minuta do contrato de comodato relativo ao edifício e parte do logradouro da 

antiga Escola Primária de Vilarinho, conforme planta anexa que uma cópia fica 

anexa à ata; 

- Submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

O Senhor Presidente explicou que foi tornado público pela APPACDM que o CAT 

Benjamim em Seixas deixaria de funcionar nos próximos meses, face a essa 

situação foi transmitido à Câmara Municipal que a APPACDM pretendia que a sua 

atividade fosse focada na deficiência e por isso deixaria de estar presente no 

Concelho de Caminha. A Câmara Municipal e a APPACDM tentaram encontrar 

instalações no concelho por forma a que esta Associação mantivesse a sua 

atividade no Concelho de Caminha e com essa solução manter parte dos postos de 

trabalho, fazendo com que o concelho beneficiasse de um equipamento de apoio à 

deficiência, que é prioritário e não existe e, uma vez que estão referenciados 24 

cidadãos com deficiência. Neste contexto a Câmara Municipal entendeu apresentar 

uma série de propostas à APPACDM, tendo havido um entendimento quanto ao uso 

da antiga Escola Primária de Vilarinho para a criação de um Centro de Atividades 

Ocupacionais (CAO) que servirá 30 cidadãos e assegurará uma grande parte dos 

postos de trabalho do CAT Benjamim, reconduzindo o financiamento da segurança 

social para esta nova valência que estará em funcionamento até ao final do ano em 

curso. A cedência em causa refere-se ao edifício principal da antiga escola, pelo 

prazo de quarenta anos. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que um CAO é um equipamento que dá 

lucro, uma vez que tem menos requisitos que um CAT, pelo que, não percebe que 

se conceda esta solução como sendo uma solução fantástica para o concelho. 

Admitiu que um CAO faz falta ao concelho e que podia ser utilizado politicamente 

para se conseguir manter o CAT, mas a solução apresentada não é a melhor. 

Referiu que haveria muitas instituições do concelho que não foram contactadas 
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sobre o interesse nesta valência e que teriam interesse em ficar com o CAO. Disse 

não considerar este desfecho uma vitória para o concelho, pelo contrario, considerou 

uma derrota, uma vez que se irá perder um CAT que dá uma resposta de 

excelência, sendo esta situação muito prejudicial para as crianças do CAT, por 

perderem a relação familiar que detinham. Referiu que não se pode comparar as 

duas valências, uma vez que a atividade de cada uma é totalmente distinta. 

Reforçou que se devia ter feito todos os esforços para que o CAT se tivesse 

mantido, usando como contrapartida o CAO e a antiga Escola Primária de Vilarinho, 

propondo esta solução a instituições do Concelho de Caminha. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que na última reunião descentralizada 

da Câmara Municipal na Freguesia de Vile, o Senhor Presidente tomou uma posição 

relativamente à antiga Escola Primária de Vile, para cedência a uma associação da 

freguesia, uma vez que a Junta de Freguesia de Vile estava interessada nessa 

cedência. Neste caso, o Senhor Presidente, não dialogou com a Junta de Freguesia 

de Vila Praia de Âncora e já não é a primeira vez que esta situação acontece. 

Recordou a situação da antiga Escola do Rego, uma vez que a solução encontrada 

não agradou a Vila Praia de Âncora, mantendo-se a Junta de Freguesia em 

instalações muito precárias para a dimensão da freguesia. Referiu que deveria ter 

havido um contacto com a Junta de Freguesia sobre esta matéria, uma vez que o 

edifício em causa está no território da Freguesia de Vila Praia de Âncora, apesar de 

não ser sua propriedade. Disse que este contrato de comodato por quarenta anos é 

para sempre, devendo o executivo da Câmara Municipal refletir muito sobre este 

assunto, admitindo que não irá votar a favor por ser coerente com o que defendeu 

no passado, uma vez que que Vila Praia de Âncora ficará a perder com esta 

cedência, e duvida se o Concelho ficará a ganhar. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira disse que efetivamente o CAO é importante para 

o Concelho, uma vez que está definido como uma prioridade no Plano de 

Desenvolvimento Social. Referiu, que, no fundo, trata-se de uma troca de respostas 
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sociais, lamentando que não se esteja a acumular mais uma resposta social às 

necessidades que existem no concelho, uma vez que se poderia continuar com o 

CAT e ter o CAO, porque existem condições para que esta solução pudesse ser 

uma realidade, atendendo à realidade política atual no concelho, em que o 

Presidente da Câmara é presidente da Distrital do Partido Socialista e 

simultaneamente o Governo é do Partido Socialista, pelo que seria previsível que se 

pudesse desenvolver mais esforços, sendo esta solução fruto de uma atitude pouco 

ambiciosa em relação ao que se poderia obter em relação à resolução desta 

situação. 

 

O Senhor Presidente elogiou a clareza da posição do PSD, que assumiu 

claramente não gostar desta solução, e até não votar a favor desta cedência deste 

espaço que permitirá a criação de um CAO, que vai servir pela primeira vez no 

Concelho de Caminha o apoio à deficiência, sendo uma resposta prioritária que 

nunca mereceu atenção para que existisse no passado. Referiu que é bom assumir 

perante a população que o PSD é contra esta atividade e contra esta solução. Disse 

não entender ser uma má solução, nem entender que Vila Praia de Âncora e o 

concelho fiquem a perder, pelo contrário, ficarão a ganhar por terem pela primeira 

vez um CAO, que vai servir no mínimo 30 pessoas com deficiência, quando neste 

momento 24 pessoas com deficiência do concelho têm que se deslocar para Viana 

do Castelo e para Ponte de Lima diariamente, para além da possibilidade de ter este 

tipo de equipamento em Vila Praia de Âncora, entregue à APPACDM, a funcionar 

num edifício abandonado, há anos, com sucessivas promessas de utilização. 

Esclareceu que a Câmara Municipal dispõe e gere o seu património como entende, 

tendo em conta as competências que tem, havendo uma forte distinção entre a 

situação da antiga Escola Primária de Vile e a antiga Escola Primária de Vilarinho, 

uma vez que em Vile a Junta de Freguesia dialoga com a Câmara Municipal 

propondo e encontrando soluções, no caso da antiga Escola Primária de Vilarinho a 

Câmara Municipal teve que encontrar resposta e agarrar em poucos dias um 

equipamento para acompanhar as pessoas com deficiência. Referiu que também a 
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Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora exerce as suas competências 

questionando pouco a Câmara Municipal, que também não o tem que fazer. 

Concordou que fica bem para o eleitorado dizer que se conseguiria as duas 

valências, mas não se deve tecer essas afirmações, porque a instituição que detém 

o CAT disse que não iria continuar com essa valência, apesar da Câmara Municipal 

ter tentado demover a instituição dessa decisão e ter ocultado outras instituições, o 

que também não foi possível, acresce ainda que o imóvel onde está o CAT não tem 

licenças para poder funcionar adequadamente. Referiu que não se deve levar este 

assunto para o conteúdo político, nem pelo facto do Governo e o Presidente da 

Câmara serem do Partido Socialista, uma vez que é culpar quem não tem culpa, 

porque o Senhor Vereador Paulo Pereira quando esteve nove anos na Câmara 

Municipal eleito pelo Partido Social Democrata, com o pelouro da ação social e se 

comprometeu a financiar o CAT não cumpriu com essa promessa, não pagando o 

que devia no momento certo e foi por isso que o CAT teve que fechar. Esclareceu 

que mesmo que se encontrasse uma solução para o CAT e o CAO não seriam as 

mesmas pessoas nem o mesmo espaço. Portanto a preocupação foi encontrar uma 

solução para ter um novo equipamento, para poder dar uso a um espaço devoluto 

em Vila Praia de Âncora e dar uma garantia às funcionárias. O espaço do CAT em 

Seixas ficará devoluto e terá uma nova ocupação que está a ser trabalhada em 

conjunto com o proprietário e a Junta de Freguesia de Seixas. Concluiu que se o 

PSD entender votar contra esta cedência de espaço está no seu pleno direito de o 

fazer, no entanto se valessem só os votos do PSD não existiria o CAO, sendo uma 

posição muito clara, de não querer este equipamento de acompanhamento à 

deficiência, no concelho. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que há várias formas de votar, sendo que 

o facto de não votar a favor não quer dizer que se vota contra. Admitiu que se o PSD 

estivesse no executivo não seria esta a proposta apresentada, mas sim, a 

manutenção do CAT no concelho, bem como a criação de um CAO. Lamentou a 

afirmação do Senhor Presidente quando referiu que contactou outras intuições do 
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concelho, mas que nenhuma se mostrou interessada, quando isso não é verdade, 

porque o Senhor Presidente não falou com nenhuma instituição do concelho para 

assumir as duas valências. Esclareceu que a atual carta social foi elaborada em 

2012 ainda com o executivo do PSD, pelo que não é verdade que o PSD não tenha 

tido qualquer iniciativa para a criação de um CAO, bem como se não fosse o 

eminente encerramento do CAT, o Senhor Presidente não tinha tido a iniciativa de 

criar o CAO. Perguntou ao Senhor Presidente se a Junta de Freguesia de Vila Praia 

de Âncora deixou de o contactar em algum momento ou fez algum corte institucional 

com a Câmara Municipal, uma vez que não tem conhecimento disso, devendo existir 

um dialogo institucional, o qual deve ser sempre mantido. Referiu que o executivo do 

PSD se comprometeu a fazer o projeto e a candidatura para o funcionamento do 

CAT, no entanto a APPACDM candidatou um valor muito elevado, não tendo sido 

aprovada a candidatura. Reforçou que o PSD não está contra o CAO, está contra a 

forma que o Senhor Presidente geriu toda a situação, porque poderia ter usado o 

CAO como contrapartida para manter o CAT, dando prioridade e contactando as 

instituições do concelho. Disse que obviamente os Vereadores do PSD não vão 

votar contra, mas também de forma coerente não votarão a favor, uma vez que não 

concordam com a proposta na sua totalidade. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que o Senhor Presidente se precipitou 

ao afirmar que o PSD iria votar contra esta proposta, no entanto admitiu que os 

órgãos de comunicação social vão também afirmar que o PSD é contra, o que é 

mentira. Referiu que está triste com a situação que se está a passar entre a Junta de 

Freguesia de Vila Praia de Âncora e a Câmara Municipal, uma vez que nunca se 

passou tal situação no passado, tendo-se sempre conseguido conciliar as 

divergências, mantendo o estatuto que Vila Praia de Âncora tem, entristecendo-se 

ainda mais quando o Senhor Presidente diz que Vile dialoga, questionando se a 

Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora não dialoga com o executivo da Câmara 

Municipal, o que não é verdade. No entanto, a ser verdade, o Senhor Presidente 

deveria estabelecer o contacto para conciliação, mas com estas afirmações esse 
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contacto fica dificultado. Disse que o Senhor Presidente afirmou que o edifício do 

CAT não tinha condições para o seu funcionamento, no entanto manteve-se um 

mandato inteiro sem fazer nada para alterar essa situação, pelo que não deve 

continuar a culpar o executivo do PSD, devendo utilizar outros argumentos para as 

tomadas de posições do executivo. Esclareceu que os Vereadores do PSD leram e 

estudaram a proposta, tendo concluído que poderia ter havido outra solução e por 

isso os Vereadores do PSD não votam contra; não porque estejam contentes com o 

pouco que é a proposta, mas abstêm-se porque gostariam de ter muito mais do que 

é oferecido na proposta.  

 

O Senhor Presidente disse que não irá deixar que o PSD crie uma fantasia que não 

existe, uma vez que a diferença que explicou entre a Junta de Freguesia de Vile e a 

Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora, foi que Vile pediu à Câmara Municipal 

para se encontrar uma solução para apoio à associação, tendo a Câmara dialogado 

sobre essa situação, a questão da Escola de Vilarinho é totalmente diferente, uma 

vez que é a Câmara Municipal que através de uma necessidade encontrou essa 

resposta com o seu património, não tendo tecido mais nenhuma afirmação. Reforçou 

que não vale a pena inventar nenhuma história à volta desta situação, uma vez que 

o diálogo com os Presidentes de Junta existe e concretamente sobre Vila Praia de 

Âncora, o Senhor Vereador Rui Lages recebeu um grande elogio por parte do 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora sobre o trabalho 

que a Câmara Municipal tem vindo a realizar em Vila Praia de Âncora, bem como na 

semana passada a Câmara Municipal recebeu um pedido da Junta de Freguesia 

para instalação de umas luzes LED na marginal de Vila Praia de Âncora, que foi 

autorizado, dentro da normalidade democrática, uma ligação à rede pública de 

iluminação. Concluiu que não se deve tentar criar um problema que não existe e não 

deixará que as relações com todos os Presidentes de Junta de Freguesia seja 

abalada, porque interessa a um determinado Partido Politico. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que essa afirmação é mentira. 



 

 
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 7/18 de 04/04/2018 
 

 

10

 

O Senhor Presidente disse que é verdade, uma vez que o Senhor Vereador Manuel 

Marques, ainda nesta reunião, tentou criar esse problema onde não existe. Por isso, 

afirmou que não deixará que isso aconteça nesta e outras situações. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira disse que das afirmações do Senhor Presidente, 

só consegue valorizar que efetivamente o CAO é uma mais valia para o concelho. 

Referiu que o Senhor Presidente disse algumas inverdades e deturpou a realidade, 

uma vez não se reuniu com nenhuma IPSS do concelho, bem como existem outras 

instituições de apoio à deficiência no distrito. Referiu que também não é verdade que 

o PSD não fez nada para manter o CAT, uma vez que foi com o executivo PSD que 

foi elaborado o Plano de Desenvolvimento Social que define como prioridade a 

criação de um CAO, tendo sido um contributo importante para o CAO seja uma 

realidade. Esclareceu que em 2009 o CAT esteve em risco de fechar, tendo havido 

reuniões com a Secretaria de Estado, a Presidente da Câmara de Caminha e o 

Presidente da Câmara Municipal de Melgaço no sentido de garantir a realização das 

obras no espaço do CAT. A Câmara Municipal na altura desenvolveu um projeto 

para esse fim, ajudou a APPACDM a elaborar a candidatura que foi apresentada, no 

entanto o que condicionou a candidatura foi uma decisão da APPACDM e, portanto, 

foi feito tudo o que estava ao alcance da Câmara Municipal na altura, tendo sido 

tomados passos muito importantes para a concretização da candidatura para manter 

o CAT naquele local com outra sustentabilidade que entretanto não foi corrigida nos 

últimos anos por opção da direção da APPACDM. Referiu que o relatório de contas 

de 2016 da APPACDM mostra que, dentro das várias respostas sociais que tem, o 

CAT tem défice e os CAO manifestam todos lucros, pelo que a ideia era de que uma 

valência conseguisse compensar outra, sendo mais ambicioso ter as duas repostas 

sociais. 

 

O Senhor Presidente esclareceu que a direção da APPACDM disse publicamente 

que a razão substantiva de encerramento tinha a ver com uma gestão deficitária, 
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que ao longo dos últimos 10 anos terá acumulado um prejuízo de 400 mil euros. No 

entanto a responsabilidade da Câmara quando há 10 ano evitou o encerramento do 

CAT está em dois compromissos que assumiu: primeiro, fazer um projeto com os 

técnicos municipais que permitisse licenciar o espaço ocupado pelo CAT, o qual foi 

elaborado; segundo, que enquanto a obra não fosse feita e o espaço não estivesse 

licenciado a funcionar para mais gente, a Câmara iria cobrir o défice estrutural anual 

do que ia sendo perdido pela APPACDM durante esses anos, o que nunca 

aconteceu. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira esclareceu que nunca foi assumido esse tipo de 

compromisso, no entanto admitiu que foi negociado o compromisso de a Câmara 

Municipal assumir uma percentagem do valor da obra, que não era comparticipado 

pela candidatura do PRODER. 

 

O Senhor Presidente reforçou que não é essa a versão que a APPACDM transmite 

em todas as reuniões. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que apreciou a necessidade do Senhor 

Presidente em justificar a criação de uma suposta fantasia, tendo apreciado 

também, que afinal a Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora também faz 

pedidos à Câmara Municipal e que existe uma boa relação institucional, sendo uma 

razão para não se perceber a atitude da Câmara Municipal em não dar 

conhecimento à Junta de Freguesia. Esclareceu que o CAT não tem uma dívida de 

400 mil euros, uma vez que este valor é a soma dos vários prejuízos que a 

APPACDM teve nos relatórios de contas. 

 

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 Paulo Pereira, Liliana Silva e Manuel 

Marques. 
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PROPOSTA N.º 3 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL O 

CONTRATO COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMINHA E O GRUPO 

ETNOGRÁFICO DE VILA PRAIA DE ÂNCORA PARA CEDÊNCIA DAS 

INSTALAÇÕES – DEPENDÊNCIA E PARTE DO LOGRADOURO – ANTIGA 

ESCOLA PRIMÁRIA DE VILARINHO; 

 

Considerando que o Grupo Etnográfico de Vila Praia de Âncora não dispõe de uma 

sede para desenvolver a sua atividade cultural e recreativa, que se trata de uma 

associação que tem vindo a crescer no concelho, e que o edifício da cantina da 

antiga escola primária de Vilarinho se encontra encerrado, elaborou-se uma minuta 

de contrato de comodato de instalações entre o município de Caminha e o Grupo 

Etnográfico de Vila Praia de Âncora; 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza 

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

município, nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; 

Propõe-se que a Câmara Municipal aprove: 

- A minuta do contrato de comodato relativo à dependência e parte do logradouro da 

antiga Escola Primária de Vilarinho, conforme planta anexa que uma cópia fica 

anexa à ata; 

- Submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

O Senhor Presidente explicou que esta proposta se trata da cedência da 

dependência da antiga Escola Primária de Vilarinho, onde funcionava a cantina. Os 

técnicos da Câmara Municipal elaboraram o projeto com o contributo de Grupo 

Etnográfico de Vila Praia de Âncora. Esta instituição tem mais de 40 anos de 

atividade e ainda não dispunha de uma sede, pelo que esta solução assegura que o 

Grupo Etnográfico possa prosseguir a sua atividade. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva disse concordar com esta proposta, no entanto 

lamentou que a mesma venha a reunião de Câmara um ano após a promessa que o 

Senhor Presidente fez. Disse também que estas obras devem avançar rapidamente, 

porque o Grupo Etnográfico merece esta sede. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, Paulo Pereira, 

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

 

PROPOSTA N.º 4 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NA FEIRA MEDIEVAL DE 

CAMINHA 2018; 

 

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

funcionamento dos eventos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar as 

normas participação no evento “Feira Medieval de Caminha 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, Paulo Pereira, 

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

 

PROPOSTA N.º 5 – HOMOLOGAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DOS 

CANDIDATOS AOS INCENTIVOS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR; 

 

Conforme estipulado n.º 5, art.º 10º, do regulamento de incentivos aos auxílios 

económicos aos estudantes do ensino superior, compete à Câmara Municipal 

apreciar a lista definitiva dos candidatos que lhes foram atribuídos incentivos. Assim, 

propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a referida lista que uma cópia 

fica a fazer parte integrante da ata. 
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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, Paulo Pereira, 

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

 

PROPOSTA N.º 6 – PERDÃO DE AGRAVAMENTO POR RENDA EM ATRASO – 

REQUERENTE: MINHAVENTURA – ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA, 

LDA.; 

 

Considerando que prevê o n.º 2 do artigo 11.º do caderno de encargos, que serviu 

de base ao concurso para seleção do arrendatário do espaço destinado à instalação 

de um estabelecimento de apoio e um espaço de atividades lúdicas no Parque 25 de 

Abril, que “qualquer pagamento que não for efetuado no prazo previsto no número 

anterior, poderá ser ainda ser realizado nos 8 dias seguintes aos prazos acima 

referido, mediante pagamento de um agravamento correspondente a 50% do valor 

da prestação em dívida”; 

Considerando que o requerente fez o pagamento da prestação do mês de agosto no 

dia 16/08/2017, quando o prazo seria até ao dia 8; 

Considerando que existe pedido fundamentado do requerente; 

Considerando que o histórico de pagamentos das rendas demonstra que o 

requerente tem cumprido com as obrigações de pagamento previstas no contrato 

celebrado; 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o perdão do 

agravamento por atraso no pagamento da renda à empresa Minhaventura – 

Atividades de Animação Turística, Lda. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, Paulo Pereira, 

Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 7 – ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – 

REQUERENTE: “BAR MATRIZ” – ROSA MARIA JESUS LOURENÇO 

FERNANDES – RATIFICAÇÃO; 

 

A requerente Rosa Maria Jesus Lourenço Fernandes solicitou o alargamento do 

horário de funcionamento do “Bar Matriz”, situado na Rua Ricardo Joaquim de 

Sousa, na União de Freguesias de Caminha e Vilarelho, na noite do dia 24 de março 

de 2018 até às 04H00M do dia seguinte, aquando das comemorações do seu 12º 

aniversário. 

Nos termos do n.º 1, do art.º 9º, do Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, compete à Câmara Municipal 

deliberar sobre o respetivo alargamento. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara do dia 22/03/2018 que deferiu o alargamento de horário no 

dia solicitado, até às 04H00M do dia seguinte. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, Paulo Pereira, 

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

 

PROPOSTA N.º 8 – 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, Paulo Pereira, 

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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Os moradores da Avenida de Santana em Moledo reclamaram sobre as ações de 

fiscalização por parte de GNR ao estacionamento que é efetuado regularmente na 

rua em causa, uma vez que muitos moradores não têm garagem, bem como está a 

afetar o comércio que ali se encontra. 

 

O Senhor Presidente contextualizou o problema explicando que os automobilistas 

normalmente estacionam na Avenida de Santana no sentido norte sul. No entanto, 

ultimamente a GNR tem feito uma intervenção mais intensa no local, multando os 

veículos ali estacionados, que resultou num movimento de indignação por parte dos 

moradores e dos comerciantes.  

Esclareceu ainda que naquele local sempre se estacionou, mas sempre foi proibido 

fazê-lo, não tendo havido nenhuma alteração à postura de trânsito, 

institucionalizando-se um pouco esta prática. No entanto, desde há duas semanas a 

GNR tem intensificado a sua intervenção porque durante o verão aconteceu um 

acidente naquele local, em que a pessoa acidentada apresentou uma ação contra a 

Câmara Municipal e contra a GNR, o que originou a intervenção da GNR. 

Explicou que a solução terá que passar por tonar aquela rua de sentido único, uma 

vez que não tem largura suficiente para criar estacionamento. 

Comprometeu-se a elaborar uma proposta de alteração da postura de trânsito e em 

conjunto com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia apresentá-la aos 

moradores, por forma a resolver o problema. 

 

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, 

Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da Secção de 

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 
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Paços do Município de Caminha, 4 de Abril de 2018 

 

ASSINATURAS: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 

___________________________________________ 

Tomás Henrique Fernandes Antunes 


