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ATA NÚMERO 32/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA QUATRO 

DE FEVEREIRO DO ANO DOIS MIL E 

QUINZE. 

 

Aos quatro dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e quinze, 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 ANTÓNIO DE OLIVEIRA FERNANDES, FLAMIA NO 

GONÇALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA E MANU EL SOUSA 

MARQUES. 

 

Não esteve presente o Senhor Vereador Rui Pedro Teixeira Ferreira da S ilva,  que 

este se fez substituir por Rui António de Oliveira Fernandes.  

 

Iniciada a reunião, às 15 H 00 M, pelo Senhor Presidente Luís Miguel da Silva 

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente  cumprimentou as Senhoras Vereadoras, os Senhores 

Vereadores, toda a equipa da Câmara Municipal, os senhores jornalistas e o público 

presente. De seguida apresentou uma moção sobre a suspensão do trabalho letivo 

da Academia de Música Fernandes Fão. Explicou que na segunda-feira passada, a 

Academia Fernandes Fão entendeu suspender a sua atividade letiva, não só no 
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Concelho de Caminha, mas também em todo o Alto Minho. A Academia de Música 

vive dias difíceis, segundo aquilo que foi tornado público. Disse que tem dialogado 

com a Academia desde que esta situação de despoletou, os problemas ligados à 

falta de financiamento por parte dos programas operacionais que concorrem para 

ajudar o financiamento à Academia de Música faz com que nos últimos cinco meses 

não tenha sido possível pagar os salários aos funcionários e professores da 

Academia e a situação tem sido denunciada junto de quem tem de tomar essas 

decisões, de quem tem que agir, e naturalmente junto dos Municípios que acolhem a 

Academia. Como é sabido esta Academia tem de facto grande prestígio não só no 

nosso Concelho de Caminha, mas em toda a região, uma vez que tem polos em Vila 

Nova de Cerveira, Valença, Ponte de Lima, em Melgaço, e precisa de facto desse 

financiamento para poder continuar. A intenção da Academia é poder continuar o 

seu trabalho, devendo a Câmara Municipal colocar-se ao lado da Academia, 

demonstrando a solidariedade necessária, exigindo a destreza suficiente para que 

esta situação possa ser colocada. Referiu que trouxe esta moção hoje a reunião de 

Câmara, porque esta situação tornou-se pública na segunda-feira, pode ser 

eventualmente debatida e eventualmente se houver alguma melhoria, está 

disponível como subscritor para proceder onde se possa melhorar, mas gostava que 

a Câmara Municipal pudesse tomar uma decisão nessa matéria, sobretudo, como 

bem diz na moção, demonstrar “solidariedade com a Academia de Musica 

Fernandes Fão, à sua direção, aos professores, funcionários e alunos, sublinhar o 

caráter fundamental que assume, no âmbito do concelho de Caminha, o ensino que 

é prestado nesta escola e exigir que o Governo da República possa intervir com a 

determinação suficiente para que a questão do atraso no financiamento possa ser 

desbloqueada urgentemente”, e naturalmente o Município coloca-se ao dispor da 

Academia para o desenvolvimento das ações que sejam consideradas pertinentes 

para demonstrar a gravidade da situação e sobretudo para encontrar uma solução 

para o problema. Naturalmente depois de se debater esta questão, os Senhores 

Vereadores dirão sobre a mesma o que entenderem. Sobre os fundos disponíveis 

disse que já foi distribuída a informação relativamente às propostas que estão em 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

3

apreciação nesta reunião de Câmara, entregou também uma informação subscrita 

pela senhora chefe de divisão, Dra. Sandra Ferreira, que contem um parecer do Dr. 

Domingos Lopes do gabinete jurídico da Câmara Municipal relativa à explicação 

mais cabal sobre os fundos disponíveis. Entregou também uma resposta a dois 

requerimentos; um sobre a questão do ferryboat; o outro sobre a informação 

financeira. Entretanto, cumprimentou o Senhor Vereador Rui Fernandes que está em 

substituição do Senhor Vereador Rui Teixeira que hoje está impedido de estar nesta 

reunião mas próprio fez chegar, através dos serviços, uma informação requerida 

pela Senhora Vereadora Liliana Silva, a propósito da carteira de seguros. De 

seguida deu a palavra aos Senhores vereadores. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  cumprimentou os presentes e agradeceu a 

resposta recebida a dois requerimentos, no entanto ainda há muitos outros que 

estão por responder e perguntou se há alguma previsão de resposta, 

nomeadamente, ao extrato da conta corrente da Caminhaequi e ao licenciamento do 

festival das francesinhas, tendo sido pedido a mais de sete meses. Relativamente à 

questão dos seguros, disse que gostou da capa, obviamente, mas trata-se 

exatamente do mesmo que já tinha. Explicou que pode ter sido retirado da internet, 

da companhia Allianz, tratando-se de informações vazias. Efetivamente as viaturas 

estão seguradas do dia seis de janeiro, a um de abril. Portanto existe um pedido de 

seguros de caracter urgente e que foi feito de forma estranha, quando o Senhor 

Presidente tinha dito exatamente na reunião do dia quatro que várias companhias 

tinham sido consultadas, que tinham apresentado propostas, que estava tudo a 

decorrer dentro da normalidade, mas a verdade é que normalidade não há 

nenhuma, só existe uma companhia, a Allianz, com dados que não transmitem nada. 

Disse que o Senhor Presidente devia assumir ou registar em ata que efetivamente 

todas as viaturas estão seguras, todos os funcionários do Município estão seguros, 

todos os utentes estão seguros, sob a sua responsabilidade, assumindo qualquer 

consequência disso. Falou sobre a falta de respeito perante todos os comerciantes 

relativamente ao que aconteceu na sexta-feira passada, onde se fez aquele 
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espetáculo todo à volta do centro coordenador de transportes, com cabazes, com 

fotografias, perante os comerciantes todos daquela rua que se estão a sentir 

angustiados neste momento por causa da vinda do Continente. Perguntou se é 

verdade que a cave do Continente aluiu. Disse que o Continente supostamente vai 

abrir amanha, mas todos sabem que as obras ainda não terminaram, portanto se 

não terminaram ainda não houve pedido de licença de utilização, concluiu dizendo 

que falta fiscalização, ainda a cerca do Continente, perguntou quem deu autorização 

para a colocação de sinalização referente ao Continente, uma vez que o Presidente 

da Junta não sabia de nada. Se o Senhor Presidente da Câmara não deu 

autorização para a colocação destes sinais em toda a freguesia então eles vão ter 

que ser retirados de forma imediata porque são ilegais. Disse que ao consultar o site 

de contratação pública estão lá mais dois nomes, duas prestações de serviços de 

animação sócio cultural, sendo mais duas pessoas que supostamente vem trabalhar 

para o Município, questionando como foi feita esta contratação, uma vez que o 

Senhor Presidente diz que tem funcionários a mais. Relativamente à moção, disse 

concordar com ela e também é solidária com a Academia de Música Fernandes Fão, 

mas frisou que a Academia de Música Fernandes Fão não é a única que depende 

dos subsídios do POPH no Concelho de Caminha mas é a única que está a fechar. 

Referiu a Ancorensis e a ETAP que também dependem deste tipo de fundos e 

mantiveram-se abertas. A própria tutela disse que se tratou de uma mudança de 

quadro que implicou este atraso no financiamento, sabendo à partida que o dinheiro 

vai ser entregue. Subscreve a moção sabendo de antemão que é um assunto que 

estará praticamente resolvido. Relativamente aos pareceres dos fundos disponíveis 

que são entregues, referiu que o Senhor Presidente disse na última Assembleia 

Municipal que “os pareceres são como os chapéus”, portanto se os pareceres são 

como os chapéus, gostava que para esta matéria, que é tão precisa e que implica 

procedimentos legais, que tivesse um parecer de algum especialista.  

 

A Senhora Vereadora Ana São João  cumprimentou os presentes e disse que no 

passado dia trinta de janeiro decorreu o Concelho Local de Ação Social, em que um 
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dos assuntos era a avaliação do plano de ação relativamente ao ano de dois mil e 

catorze. Partilhou que a taxa de execução do plano de ação da rede social foi de 

cerca de setenta por cento dos objetivos das metas traçadas para a concretização 

no ano de dois mil e catorze. No que se refere à portaria do concelho local de ação 

social do contrato local de desenvolvimento social CLDS, existe também uma taxa 

de execução também superior àquela que foi conseguida no núcleo executivo, com 

cerca de noventa por cento das ações concretizadas. Informou que nesta reunião foi 

também partilhado o diagnóstico social que está a decorrer de uma pareceria com 

uma escola superior do Instituto Politécnico de Viana do Castelo que está a ser feito 

um estudo relativamente às condições da população idosa no Concelho de 

Caminha. Posteriormente, quando houver condições, ainda durante este primeiro 

semestre do ano de dois mil e quinze será feita uma sessão pública para 

apresentação dos resultados deste estudo. Informou ainda sobre as atividades que 

irão decorrer destinadas à população idosa institucionalizada no âmbito da 

celebração do carnaval.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  lamentou que a EB1 de Vila Praia de Âncora 

não participe no corso de carnaval de Vila Praia de Âncora, uma vez que também 

pertence ao Agrupamento. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  disse que um dos grupos de docentes de 

inglês vão fazer uma atividade de carnaval no interior da escola, por isso não vão 

participar como diz a Vereadora Liliana Silva festividades externas e que estão 

organizadas para a restante comunidade. Do ponto de vista da Câmara Municipal 

vai ser dado o mesmo apoio que é dado às outras iniciativas, com o lanche e 

também algumas decorações, articulando com o Agrupamento e também com a 

Ancorensis no que se refere ao som e a produção de cartazes.  

 

O Senhor Presidente  disse que talvez seja importante partilhar com os Senhores 

Vereadores que houve um esforço por parte da Câmara, nomeadamente da 
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Senhora Vereadora, muito atempadamente de tentar, promover a participação mais 

ativa da EB de Vila Praia de Âncora. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  disse que já foi um passo dado, haver uma 

participação no seio da comunidade para a celebração interna dos festejos de 

carnaval. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques  cumprimentou os presentes e disse que foi 

deliberado neste órgão do Município que a gratuitidade dos transportes dos alunos 

seria extensivo a todos os alunos do Município, e por aquilo que teve conhecimento, 

no início deste mês foi pedido o pagamento do passe a alguns alunos de Vila Praia 

de Âncora, portanto perguntou se já entrou em vigor a gratuitidade, e se entrou, era 

necessário avisar ou contactar a transportadora de Viana para que não exija dos 

alunos o pagamento do passe. Relativamente à moção apresentada pelo Senhor 

Presidente, disse que concorda perfeitamente, e sabe das dificuldades que a 

Academia está a ter neste momento, dificuldades essas que existiam também no 

passado. Disse também que a Junta de Freguesia colaborou muito, com a 

Academia, inclusive ajudando em certas iniciativas. Como já foi dito também, há 

várias outras instituições e estabelecimentos de ensino que estão com dificuldades, 

mas nenhum outro estabelecimento chegou a este ponto. Deu como exemplo a 

Ancorensis Cooperativa de Ensino que mantem as coisas com muita dificuldade. 

Apesar disso concorda que há certos termos da moção que é próprio de todas as 

moções, não sabendo até que ponto o Município de Caminha ou os Vereadores 

podem exigir do Governo.  

 

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

responder a uma pergunta que lhe foi feita pelo Senhor Vereador Flamiano Martins 

na última reunião. Confessou que não simpatiza muito com a forma como se faz 

política em Portugal, virada muito para o show off e virada muito para a retórica 

contaminando também aqui o que se passa no Município de Caminha, perdendo-se 
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muito tempo com grandes conversas, insinuações, às vezes ataques, às vezes 

insultos, enfim, de forma velada, outras vezes ironias, e questões muito essenciais 

aos Munícipes do Concelho de Caminha são frequentemente esquecidos, são 

tapados, não há tempo, não há disponibilidade mental para isso. Por exemplo, os 

transportes no Concelho de Caminha, são entregues a entidades privadas e 

supletivamente ao Município, portanto onde não interessa os privados irem o 

Município tapa o buraco. A questão da água, o fornecimento de água e 

abastecimento de água ao Concelho de Caminha, teve a história que muita gente 

conhece. Também com os resíduos a empresa funcionava bem, foi constituída num 

determinado contexto, de parceria entre a Administração Central e a Administração 

Local no sentido de dar sumiço aos resíduos que todos nós produzimos e que agora 

se vai privatizar de forma discutível do ponto de vista jurídico, e politicamente 

condenável para uns, e para outros não, mas eu acho que isto é que interessa que 

se discuta, e as consequências não se avizinham muito positivas ou nada positivas 

para os Munícipes. Relativamente à questão do fornecimento de eletricidade e 

iluminação pública colocada pelo Senhor Vereador Flamiano Martins na outra 

reunião de Câmara; fez uma recolha da situação e verificou que as quantidades de 

dois mil e onze para dois mil e doze, consumiu-se mais trezentos mil kilowatts, de 

dois mil e doze para dois mil e treze consumiu-se mais setecentos mil kilowatts, de 

dois mil e treze para dois mil e catorze consumiu-se menos cem mil quilo watts. 

Portanto a poupança em watts é praticamente equivalente a um mês de consumo, 

mas depois ao verificar as variações, em euros, no ano de dois mil e treze para dois 

mil e catorze, o Município pagou mais sessenta mil euros de energia, portanto 

consumiu-se menos cem mil kilowatts e pagou-se mais sessenta mil euros de 

energia. Porque o IVA subiu de seis para vinte e três por cento. Portanto o esforço 

feito pelo Município não é visível em termos de valores. Referiu que há uma 

proposta hoje, na ordem de trabalhos, em que essa questão também é colocada. 

Disse mais que hoje há tecnologias LED que permitem consumos espetaculares, 

embora com investimentos avultados, também há outras tecnologias que tem que 

ver com a redução da potência. Existem fundos comunitários em que uma parte do 
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financiamento reverte para um fundo que depois se destina ao financiamento destas 

mudanças. Não deixou de manifestar alguma preocupação pela forma como tudo 

isto se gera na sociedade, em que há muito bons propósitos mas quem está na base 

da pirâmide acaba por beneficiar muito pouco.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que também é contra este tipo de política 

de insultos, de ataques, mas quando depois são vítimas disso mesmo mais custa, 

uma vez que, já custa dizer que é mal para os outros quanto mais quando os 

próprios são vítimas desse mesmo insulto e desse mesmo ataque. E relativamente a 

isto disse que também os Vereadores do PSD foram vítimas de uma campanha de 

ataque e perseguição, com e-mails e com blogs. Referiu que os Vereadores do PSD 

estiveram por cá sempre e lutaram por este Concelho, participando nas 

associações, a trabalhar em prol das pessoas. Relativamente aos fundos disponíveis 

a folha que vem junto a este parecer da chefe de divisão de finanças e 

administração é mais uma vez, como já repetiu várias vezes, uma folha que não tem 

qualquer tipo de identificação. Explicou que se trata de uma informação que sai da 

DGAL e que é feita por carregamento, sendo que a funcionária hoje pode carregar 

um determinado valor e amanhã volta a entrar com a senha e retira esse mesmo 

valor, e portanto sabe bem como isso funciona. Não é dizerem, como já disseram 

nesta Câmara, que se amanhã até não houver dinheiro, estorna-se e fica resolvido. 

Disse que não é assim que as coisas funcionam, ou pelo menos não deverá ser. 

Relativamente à moção, chamou a atenção para o facto de estar assinada pelo 

Senhor Presidente, mas não foi o Senhor Presidente que a redigiu.  

 

O Senhor Presidente  Agradeceu as intervenções e disse que queria prestar alguns 

esclarecimentos sobre algumas das matérias que foram aqui colocadas. Sobre as 

questões que foram colocadas; ao nível dos requerimentos, respondeu que 

naturalmente serão respondidos. Sobre a questão dos seguros a informação que 

dispõe é de que, quer os funcionários, quer as viaturas, quer as atividades estão 

seguras, estando tudo assegurando até ao final do ano. Esclareceu que a Câmara 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

9

Municipal tem, infelizmente, uma proibição de contratação de funcionários para o 

quadro. É uma proibição que decorre da lei do orçamento que obriga a que a 

Câmara diminuía em cada ano dois por cento do número de funcionários do quadro. 

Não pode por isso abrir vagas para concursos e antes ajustar-se àquilo que são as 

regras da lei do orçamento. Em dois mil e treze a verdade é que o executivo, então 

em funções, tomou a iniciativa de colocar, mesmo com as restrições impostas, mais 

trinta e quatro funcionários no quadro da Câmara, tendo isso consequências. A 

primeira consequência é desde logo o incumprimento da lei do orçamento de estado. 

A segunda consequência é o facto de a Câmara poder ter que pagar, ou pelo menos 

não receber, cerca de cem mil euros como uma espécie de coima pelo não 

cumprimento em dois mil e treze desse rácio. Disse que em dois mil e catorze fez 

tudo o que estava ao seu alcance para cumprir esse rácio, e os dados que possui 

apontam para esse cumprimento. Com o impedimento de contratar pessoas os 

serviços tem que ser prestados, existindo a possibilidade dos contratos de emprego 

inserção, mas também há outras possibilidades, que é a contratação de pessoas 

para prestação de determinado tipo de serviço. Esclareceu que as duas pessoas 

que foram contratadas e que estão de forma absolutamente transparente na base de 

contratação pública são dois funcionários que após os descontos recebem o salário 

mínimo, um trabalha nas limpezas ligadas a equipamentos da Câmara Municipal, e 

outro funcionário trabalha no apoio logístico a atividades culturais. Reforçou que são 

pessoas que recebem, feitos os descontos, o salário mínimo. Portanto sobre essa 

matéria o que se deve fazer é tentar explicar a quem governa o País que as 

Câmaras não são todas iguais e que nem todos tem que ser merecedores de 

castigos por más decisões tomadas anteriormente, ou seja violações a lei do 

orçamento de estado. Disse que, o executivo não pode ser mais claro na explicação 

no método dos fundos disponíveis, inclusive com um parecer que explica o motivo 

pelo qual a Câmara Municipal segue determinado tipo de procedimento, um parecer 

jurídico que valida essa matéria. Referiu que o problema não acaba porque o PSD o 

utiliza a seu favor, votando contra tudo usando essa desculpa. Disse que o PSD 

podia ter, pelo menos, feito o esforço de tentar olhar para aquilo que fez enquanto 
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executivo da Câmara Municipal, sobretudo nos últimos meses de mandato, porque 

são centenas de propostas que foram aprovadas onde não havia uma única 

informação sobre fundos disponíveis. Alem disso como está comprovado nas contas 

da Câmara, assumiram compromissos de forma ilegal durante quatro meses 

consecutivos, que não podiam ter assumido. Afirmou que a preocupação agora 

demonstrada não tem sentido, uma vez que a Câmara explica, o Presidente explica, 

a chefe de divisão explica, há um parecer jurídico a explicar mas ainda não é 

suficiente, portanto isto não tem maneira de acabar, o PSD deve de uma vez por 

todas assumir que usa isto como instrumento politico para dizer que votando contra 

as coisas da Câmara até é a favor. Esse exercício que não é novo no PSD, é o 

mesmo exercício que leva os boatos para as Assembleias Municipais, para a 

Câmara Municipal, para as redes sociais, para a rua. Como exemplo o da cave do 

Continente ter ido a baixo. Cabe agora à Câmara Municipal desmentir um boato que 

é trazido pelo PSD da rua para a reunião de Câmara. Não faz sentido esta forma de 

fazer política, devendo assumir de uma vez por todas que é contra o Continente. Foi 

a obra mais escrutinada do Concelho de Caminha nos últimos anos, com pedidos de 

informação sobre o processo quase semanalmente, Disse que se os Senhores 

Vereadores do PSD quiserem dizer que desconfiam que funcionários da Câmara 

estão a mexer em números (documentos do POCAL) de modo a agradar o executivo 

em determinado momento, que o digam claramente e não se escondam atrás de 

falsas questões. Explicou que os Senhores Vereadores estão a confundir conceitos, 

porque quando falam em fundos disponíveis vem com a questão dos compromissos 

e do registo de compromisso, uma coisa são fundos disponíveis, e as pessoas 

percebem o são fundos disponíveis que é dizer quanto dinheiro tem a Câmara para 

gastar nos próximos meses, outa são compromissos quando se aprovam propostas, 

é porque existe a informação de fundos disponíveis para as aprovar. Esclareceu 

ainda que quem estornou compromissos assumidos não foi este executivo do PSD, 

quem estornou compromissos no valor de um milhão de euros, foi o anterior 

executivo, no dia antes da tomada de posse deste executivo PS. Portanto não vale a 

pena confundir todas estas matérias porque as pessoas percebem bem daquilo que 
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se está a falar. Relativamente à AMFF referiu ser interessante o exercício de 

concordar, mas dizer que, há outros, e que se sabe por ai que há umas coisas, 

umas coisas que não pagaram, os Senhores Vereadores deverão esclarecer se 

estão com a Academia nesta matéria ou não. A Academia não paga salários à cinco 

meses, os professores não recebem salários à cinco meses, há quatrocentos mil 

euros que deveriam estar na conta da Academia e não estão. O Município de 

Caminha entende que deve estar ao lado da Academia, como entendem os 

Municípios de Ponte de Lima, de Melgaço, de Vila Nova de Cerveira e de Valença. 

Se os Senhores Vereadores entendem que não devem estar com a AMFF, que há 

mais coisas então, devem ser claros, votando contra a proposta ou abstendo-se na 

proposta, mas sobre estas matérias tem que ser claros.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  perguntou quem deu autorização para a 

colocação dos sinais do continente e se vão ser retirados hoje. Disse que o Senhor 

Presidente não está a ler muito bem sobre os documentos dos seguros, porque 

refere seis de janeiro de dois mil e quinze a um de abril de dois mil e quinze, 

parecendo que um ano é relativo nesta matéria, portanto o PSD não está a inventar 

números. Relativamente aos funcionários, esclareceu que não entraram trinta antes 

das eleições, uma vez que eram pessoas que já trabalhavam na Câmara, mas que 

ficaram no quadro naquela altura, já tinham contratos de trabalho com o Município 

há algum tempo, e também foi dito na altura que foi uma orientação politica assumir 

que todos ficariam e ninguém iria para o desemprego. Referiu que quem votou 

sempre contra toda e qualquer tipo de contratação foi o Partido Socialista. Portanto 

relativamente a assunção de compromissos de forma ilegal perguntou se o Senhor 

Vereador Rui Teixeira também já não estornou nenhum compromisso até hoje. 

Afirmou que o PSD sempre foi contra o Continente na rua principal de Vila Praia de 

Âncora mas que podia vir para o Concelho de Caminha, uma vez que tinha outros 

sítios para se colocar, não sendo uma preocupação mesquinha, mas sim, uma 

preocupação com todos os comerciantes daquela vila. De seguida fez uma 

retrospetiva sobre o processo de licenciamento da superfície comercial Continente.  
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Disse que aguarda que a inspeção geral do território venha de forma célere dar a 

sua opinião sobre este assunto. Não é que o Continente feche, porque o Continente 

não vai fechar depois de aberto, mas pelo menos que se ponha em cima da mesa a 

forma como o processo decorreu, e não se venha dizer que o PSD é que insulta, 

que o PSD é que mente, que o PSD traz boatos, que o PSD é que fez, é que 

cometeu ilegalidades.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que os estornos foram feitos quando 

este executivo entrou, no início de novembro, um estorno de meio milhão de euros. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que é melhor que uma entidade 

independente esclareça, mantendo-se absolutamente transparente. Houve 

diferenças de facto, dúvidas sobre a questão das linhas de água, uma vez que a 

própria APA achava que não havia linha de água, mas havia uma cartografia muito 

antiga que tinha a linha de água, tendo essa dúvida sido dissipada. Referiu que a 

Senhora Vereadora diz tudo, mas diz só o que lhe interessa. Perguntou se a 

Senhora Vereadora sabe o que se passou, uma vez que leu o processo todo. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  respondeu que se fez o estudo freático. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que não se fez o estudo freático, uma 

vez que não se tem que fazer, mas sim fazer o estudo geológico. E o estudo 

geológico verificou que naquele local tem rocha de elevadíssima dureza, que 

dificultou imenso e atrasou as obras. Explicou que foi feito foi uma condução de 

águas pluviais, devidamente estudada, por um professor da faculdade de 

engenharia do Porto, que chegou à conclusão que aquelas águas podiam ser 

conduzidas, como vão ser conduzidas, atravessando a linha do comboio, portanto 

isso está devidamente acautelado. A questão da linha de água e a dúvida sobre a 

linha de água, que é a própria APA quem gere este tipo de coisas, e que disse que 

não havia linha de água. Também o arruamento foi um arruamento que foi 
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construído para dois lotes que eram para ter sido feitos naquele local. Portanto não 

faz sentido, tendo havido a reversão dos lotes, e não havendo servidão para mais 

nenhuma parcela no loteamento, que o arruamento mantivesse o estatuto público. 

Disse que sempre se pautou pelo princípio da defesa, total e integral, do interesse 

público.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que ainda não está emitido alvará de 

utilização, mas vai abrir amanhã de manhã. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que há-de ser emitido o alvará 

de utilização quando estiverem as obras em condições, se tiver que ser amanhã é 

amanhã, se tiver que não ser, não é amanhã. 

 

O Senhor Presidente  disse que o PSD não gostou do investimento do Continente. 

Não gostou que ele possibilitasse a criação de setenta a oitenta postos de trabalho. 

Fez isso, fazendo comunicados sucessivos e prestando informações. Acompanhou 

semanalmente o processo, sendo o processo mais escrutinado, confirmado pelos 

documentos lidos pela Senhora Vereadora. Disse também que o PSD fez uma 

batalha política com a questão do Continente, só que perdeu. Tentou virar a 

população de Vila Praia de Âncora contra a Câmara por causa da questão do 

Continente, mas a população de Vila Praia de Âncora compreende que este é um 

investimento, que tem alguma importância no contexto, quer do território que 

vivemos, quer no número do desemprego do Concelho, sendo que as pessoas 

compreendem que a concorrência baixa dos preços favorece as pessoas. 

Esclareceu que desde o primeiro momento que o PSD usou um discurso contra a 

Câmara que insinuava que no passado o PSD tinha resistido ao investimento do 

Continente e que agora alguma coisa se tinha passado, não se sabe bem o quê, 

para tão celeremente a Câmara ter apoiado o Continente, insinuando, que houve 

algum favorecimento nesta questão. Ainda agora neste relato se percebe, que se 

fala mais uma vez no atendimento excecional que terá sido dado ao processo do 
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Continente, tratando-se de uma insinuação torpe, bacoca e ofensiva que quer atingir 

o Vereador responsável, que foi quem deu cada uma das decisões políticas sobre o 

assunto, referiu estar ao lado do Senhor Vereador, porque é um homem sério, não 

podendo deixar que essas insinuaçõezinhas de vão de escada possam passar 

sempre com o discurso, que não é exatamente isso que estão a dizer, mas é isso 

que dizem. Esclareceu que o alvará será emitido quando tiver que ser, hoje, 

amanhã, ou daqui a um mês é uma decisão que vai ser tomada e toda a gente ficará 

a saber.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que o PSD não lançou boato nenhum e o 

Senhor Presidente conhece bem todo o processo, tendo conhecimento da memória 

descritiva desse mesmo projeto, que refere os trinta postos de trabalho agora se as 

informações estão mal dadas a questão é outra. Disse fazer questão de tornar 

público todo o processo. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse para tornar público o processo, mas 

completo, porque a informação da Senhora Vereadora tem lacunas. Por exemplo a 

Senhora vereadora não referiu a drenagem de águas pluviais e foi exigida. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que vai tonar o processo público como 

está, assumindo toda a responsabilidade, fazendo-o por ser a sua forma de estar. 

Afirmou que é contra o Continente naquela rua, sempre o assumiu publicamente, e 

se ele vai abrir amanhã não irá ter vergonha de passar na rua cinco de outubro, 

passando lá de cabeça erguida. Questionou se o escoamento de águas está mesmo 

resolvido. Relativamente à questão do alvará de utilização se está neste momento a 

ser feita a vistoria, as obras ainda não terminaram, portanto o alvará de utilização só 

poderá, ou as vistorias só poderão ser feitas depois de a obra terminar. 

 

O Senhor Presidente  solicitou que a Senhora Vereadora tenha o cuidado ao tornar 

público a totalidade do processo, a totalidade dos documentos que nele constam, e 
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o absoluto respeito pela cronologia em que eles lá estão. Porque este processo foi 

transparente, foi muito claro, não houve uma surpresa, não foi como, o anterior PIP 

que existia de dois mil metros quadrados para instalação do Continente em Âncora. 

Solicitou também que a Senhora Vereadora cumpra bem a veracidade da 

reprodução do processo, porque se assim não for, e porque se atingiu neste 

executivo, nesta Câmara e nestas reuniões o ponto mais baixo da discussão politica 

com as insinuações que aqui foram feitas contra a Câmara Municipal, a Câmara 

também se reservará o direito de reagir com todos os meios que a justiça coloca ao 

seu alcance. Porque começa a cansar o insulto, os enxovalhos, as mentiras e 

insinuações torpes vindas de quem vem. Sobre o ferryboat disse que deve ser 

esclarecida a questão abordada. Foi trazido à reunião de Câmara pelo Senhor 

Vereador Flamiano Martins a assunção de contrariar aquilo que o PSD tem dito em 

público. Confirmou que disse numa Assembleia Municipal e sempre que é 

questionado sobre a matéria de que o anterior executivo não teria dado ordens, para 

que o ferryboat deixasse de funcionar, dizendo mesmo que nunca o anterior 

executivo tinha transmitido aos funcionários do ferryboat que a Câmara iria terminar 

com a travessia do ferryboat, por isso acusando-o de mentiroso. Como essa 

afirmação foi feita numa reunião de Câmara, perante os senhores jornalistas, 

entendeu que os funcionários do ferryboat deveriam vir a reunião de Câmara para 

que de uma vez por todas digam se o Presidente da Câmara mentiu sobre esta 

matéria, ou se foram outros a mentir. De seguida deu a palavra aos funcionários do 

ferryboat, presentes na reunião, para esclarecer esta matéria. 

 

O Funcionário Bento Esteves Reitor  cumprimentou os presentes e disse que é 

maquinista de primeira classe do ferryboat e trabalha na autarquia à vinte anos, 

tendo sido quem trouxe dos estaleiros de São Jacinto para Caminha o ferryboat em 

mil novecentos e noventa e cinco. Explicou que os problemas que depois vão ter à 

questão, do assoreamento arrastam-se ao longo dos vários mandatos da Câmara, e 

o último não fugiu à regra mas foi o que piorou a situação. Respondendo à questão 

do Senhor Presidente, afirmou que o Senhor Vereador Flamiano Martins nunca 
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disse oficialmente que o ferryboat ia fechar, mas pelos indícios que se via, com o bar 

de apoio aos passageiros a ser entregue a uma associação e por sua vez depois 

subalugado, com o gradeamento a ser feito a tapar ali a estrutura do ferryboat, havia 

desinteresse em dialogar com os espanhóis, com uma guerra terrível por causa das 

verbas e etc. Portanto a situação começou-se a deteriorar com mau relacionamento 

entre as duas autarquias e mesmo o próprio encarregado comunicou que o serviço 

iria encerrar. Houve algumas reuniões com a Senhora Presidente, desconhecendo 

se são do conhecimento do Senhor Vereador, em que ela transmitiu que ia fechar os 

serviços porque não havia dinheiro, o ferryboat estava deficitário, os espanhóis não 

pagavam, mas não se preocupassem porque os funcionários tinham o lugar 

garantido, se não fosse em Caminha seria em Vila Praia de Âncora, definindo até, 

alguns lugares do pessoal. Portanto esta questão da paragem do ferryboat era 

mesmo real. Disse desconhecer do que se iria tratar nesta reunião, porque se 

soubesse que era deste assunto poderia ter trazido mais documentação sobre o 

assunto. 

 

O Senhor Presidente  disse que não quis que soubessem, para não influenciar os 

funcionários. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  confirmou nunca ter afirmar que o ferryboat 

iria parar, citando uma frase do seu manifesto eleitoral, “Pugnar pelo 

desassoreamento do canal do ferryboat que permita a manutenção da ligação com 

La Guardia”. Posto isto, uma vez que o Bento disse, mas não afirmou que o 

executivo PSD que fecharia o ferryboat, referindo andes que havia indícios, segundo 

eles, portanto eram extrapolados tendo mesmo havido vários contactos com o 

Senhor Presidente atual de La Guardia, o processo judicial que foi apresentado em 

Braga era do conhecimento do Alcalde, de modo a ultrapassar a questão. Portanto 

não havia guerra, ao contrário do que se possa pensar. O bar por ser entregue, não 

quer dizer que fosse fechar, O fecho do recinto do ferryboat foi por causa do parque 
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de estacionamento que foi lá criado. Reforçou que era propósito da sua candidatura 

manter a ligação a La Guardia. 

 

O Funcionário Manuel Porto  disse que o Senhor Vereador Flamiano Martins tem 

razão, efetivamente ele nunca disse que o ferryboat ia parar. Mas a Presidente da 

Câmara, numa reunião há quatro anos com a tripulação, e com o funcionário Fausto, 

que já faleceu, disse que o ferryboat ia para o turismo. Isto foi dito à tripulação toda 

que estava na reunião. Já antes tinha ido ao ferryboat anunciar que ia encerrar. De 

facto, o Senhor Vereador Flamiano Martins nunca disse que o ferryboat fechava, que 

o ferryboat não tinha condições de continuar, que iria fechar no fim do ano, mas a 

Presidente disse. 

 

O Funcionário Bento Esteves Reitor  disse ao Senhor Vereador Flamiano Martins 

que possivelmente muitas coisas não eram do seu conhecimento, uma vez que a 

Senhora Presidente teve uma reunião com o Senhor Paulo Marinho e transmitiram 

que o ferryboat iria parar, que os espanhóis não mandavam as verbas para caminha, 

inclusive já tinha lugar destinado, passando de maquinista de primeira classe, para 

as piscinas em Vila Praia de Âncora. O mesmo lhe foi dito pelo Senhor João Silva, 

que o ferryboat não tinha viabilidade e que portanto iria parar a qualquer momento. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que o ferryboat infelizmente parou 

com este executivo. 

 

O Senhor Presidente  disse que foi chamado a atenção por ter dito uma inverdade, 

para não dizer uma mentira. Acreditou sempre nos funcionários e não tinha dúvidas 

nenhumas que isso também seria transmitido assim. Seria uma surpresa se fosse de 

outra forma. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  solicitou uma resposta em relação aos sinais do 

Continente. 
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O Senhor Presidente  disse que não autorizou, não sendo ele que tem que 

autorizar. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que foi apresentado um plano 

de instalação de sinalética, apreciada devidamente pelos serviços como 

habitualmente é feito em todas as situações, sejam esplanadas, sejam toldos, sejam 

publicidade em prédios, seja o que for. Foi feita a informação, que era favorável, 

também despachou favoravelmente. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que então não há problema de ter acesso 

a essa documentação. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que não há nenhum problema. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não deram conhecimento sequer ao 

Presidente da Junta de Freguesia. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido respondeu que não é prática dar 

conhecimento ao Presidente da Junta de Freguesia, mas se assim for entendido 

pode dar-se. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 15/01/07 

 

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

setembro, propõe-se: 
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- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária do dia sete de Janeiro de doi s mil 

e quinze. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Flamiano 

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

Vereador Rui Fernandes. 

 

PROPOSTA N.º 2 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 201 5/01/20 

 

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 vinte de Janeiro de do is 

mil e quinze. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Flamiano 

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

Vereador Rui Fernandes. 

 

PROPOSTA N.º 3 – MEDIDA EXCECIONAL PARA INSTALAÇÃO DE 

ESPLANADAS NA AVENIDA RAMOS PEREIRA EM VILA PRAIA D E ÂNCORA 

 

Considerando que a avenida Almirante Ramos Pereira, em Vila Praia de Âncora, 

representa, pela sua dimensão e localização privilegiada (na frente de mar) e pelas 

dinâmicas que consegue gerar, uma importância vital no tecido urbano daquela vila, 

nas suas mais diversas componentes (económica, comercial, turística, cultural e 

sociológica), que proporciona momentos de lazer, atividade desportiva, boa 

gastronomia e, invariavelmente, ponto de encontro das gentes da faina. 
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Considerando que pese embora as intervenções urbanísticas recentes a que foi 

sujeita – a de maior expressão no final dos anos 90 e a mais recente, no ano de 

2012/13 e no âmbito da requalificação da área envolvente ao Portinho, cuja 

intervenção material na avenida se cingiu a um troço final, a norte, com cerca de 

100m (entre o largo Pedro Bugalho e o extremo norte da rua Laureano de Brito), 

registou-se alguma incapacidade daquelas intervenções em resolver definitivamente 

a problemática recorrente da falta de espaço público adjacente à frente urbana 

edificada, a ponto de contrariar a escassez de espaço publico necessário à 

complementaridade das atividades ali existentes, em concreto para a instalação de 

esplanadas e respetivo equipamento de apoio. 

Considerando que decorrente de uma análise expedita no local, foram identificados 

quinze estabelecimentos nessas condições – com probabilidade de virem a requerer 

a instalação de uma esplanada aberta ou fechada – porque, na sua maioria, 

respeitam a estabelecimentos de restauração e/ou bebidas. 

Propõe-se  que a Câmara delibere aprovar a solução 1 da proposta apresentada 

pelos serviços, que fica a fazer parte integrante desta ata.  

Mais se propõe , que a mesma seja submetida a aprovação da Assembleia 

Municipal. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que a Avenida já teve várias 

intervenções, qualificando-a inevitavelmente, mas tem acontecido que os 

restaurantes e cafés que se localizam na avenida pretendem ocupar alguns lugares 

de estacionamento para efeitos de ampliar as esplanadas. No fundo criar 

esplanadas junto à marginal de Vila Praia de Âncora. No ano passado entendeu-se 

que não se deveria tomar medidas avulso, mas devia ser uma questão pensada de 

forma genérica. A proposta de princípio é que se deve contemplar as solicitações 

que aconteçam, perdendo alguns lugares de estacionamento durante o verão. 

Durante o inverno a questão das esplanadas não se coloca. De forma imediata 

serão atendidos os pedidos de forma avulsa até ao limite dos restaurantes que 

existem. Poderá equacionar-se a questão do estacionamento na avenida durante o 
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verão, porque durante o inverno o fenómeno é absolutamente ao contrário. O 

objetivo é tão só dinamizar aquele espaço da avenida, que tem já excelentes 

restaurantes e excelentes cafés. Referiu que falou com o Presidente da Junta de 

Vila Praia de Âncora sobre a proposta que agora se coloca à apreciação e votação.  

 

O Senhor Presidente  explicou que a proposta pretende corresponder a uma 

ambição de dinamização e valorização, quer do comércio, quer também da própria 

atividade daquela avenida. Como é sabido a avenida da praia em Vila Praia de 

Âncora tem uma característica muito própria, uma vez que é muito frequentada 

Aquilo que se está a tentar fazer é potenciar, de modo a fixar algum tipo de negócio 

em torno da utilização de esplanadas. Disse que faz todo o sentido aproveitar aquela 

frente marítima, tão estruturante e tão bonita, e corresponde aos anseios dos 

comerciantes da zona, nomeadamente dos bares e restaurantes, salvaguardando a 

circulação de peões e todos os que tem mobilidade reduzida. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não se trata de uma proposta inédita. 

Disse que se vai abster porque a Assembleia de Freguesia de Vila Praia de Âncora 

não foi ouvida, e como condiciona uma rua inteira, a Assembleia de Freguesia 

deveria ter emitido parecer.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que a proposta diminui cerca de vinte 

lugares de estacionamento, sendo que em Vila Praia de Âncora é sempre 

problemática a diminuição dos lugares de estacionamento. Perguntou se foi ouvida a 

Junta de Freguesia, a população e todos os comerciantes, não só os interessados 

mas os outros, bem como os moradores. Referiu que é necessário saber a opinião 

destas pessoas e entidades. Disse que a proposta tem uma visão tecnocrata e que é 

uma resposta direta aos interesses privados de alguns estabelecimentos de 

restauração intervenientes. Se os moradores e os representantes da população de 

Vila Praia de Âncora concordarem com a proposta não haverá nada a opor. Mas 
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neste momento existem dúvidas se a solução será a mais justa e se não traz 

prejuízo para Vila Praia de Âncora, por isso, disse que se vai abster nesta proposta. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques  disse que esta é uma questão que não é 

nova, como disse o Vereador Flamiano e a Vereadora Liliana. Explicou que já foi 

tentada esta solução no tempo em que foi Presidente de Junta e o executivo da 

Junta não esteve a favor, porque as esplanadas, se são necessárias, são mais 

necessárias na época balnear. Ora, na época balnear, também os estacionamentos 

são mais necessários. Disse que tem que se ter em consideração que desses 

lugares de estacionamento há cinco ou seis lugares para deficientes. Portanto há 

estacionamento para deficientes, os lugares existentes são fundamentais, porque 

são poucos. Portanto a posição que tomou com o seu executivo nessa altura, irá 

mante-la, votando contra.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que houve o cuidado de falar com o 

Presidente da Junta de Freguesia sobre esta matéria. Referiu que no máximo serão 

quinze lugares de estacionamento a eliminar, sendo que aqueles lugares estão 

permanentemente ocupados, dias atrás de dias, por pessoas que estão lá a passar 

férias, residentes permanentes ou relativamente permanentes. Explicou que as 

pessoas hoje preferem disfrutar do contacto com a natureza. Disse também que os 

lugares de deficientes parecem mais razoáveis localizados junto ao ponto onde a 

praia se torna acessível.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Fernandes, 1 

voto contra do Senhor Vereador Manuel Marques e 2 abstenções dos Senhores 

Vereadores Flamiano Martins e Liliana Silva.  
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PROPOSTA N.º 4 – APROVAÇÃO DO MANDATO ADMINISTRATIV O DO 

MUNICIPIO DE CAMINHA A FAVOR DA CENTRAL DE COMPRAS DA 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO  

 

Foi aprovado na Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Caminha o Caderno de 

Encargos de Concurso Público Internacional de fornecimento de energia elétrica e 

integração do Município de Caminha num agrupamento de entidades adjudicantes. 

A CIM Alto Minho, por sua vez, procedeu, à implementação da Central de Compras. 

A Central de Compras desenvolverá todas as atividades que enquadrem a sua 

natureza. 

Assim, o Mandato Administrativo trata de uma aprovação genérica para o 

funcionamento da Central de Compras, na qual os Municípios terão uma adesão 

voluntária aos Concursos que forem lançados.  

Nestes termos propõe-se  que a Câmara Municipal de Caminha delibere: 

1. Aprovar o mandato administrativo deste Município a favor da Central de 

Compras da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CC-CIM-AM), por forma a 

que a CC-CIM-AM se possa constituir como entidade agregadora dos Municípios 

que a integram, ficando assim devidamente habilitada a desempenhar a função de 

representante das entidades adjudicantes, para fazer os convites e realizar os leilões 

eletrónicos ao abrigo dos acordos quadro por si assinados, ou por outras Centrais de 

Compras como a Agência Nacional de Compras Públicas (ANCP); 

2. Aprovar o mandato administrativo deste Município a favor da Central de 

Compras da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CC-CIM-AM), por forma a 

que a CC-CIM-AM se possa constituir como entidade agregadora dos Municípios 

que a integram, ficando assim devidamente habilitada a desenvolver o Portal de 

Cotações e desempenhar a função de representante das entidades dos municípios, 

para fazer as consultas e negociações no âmbito do Portal de Cotações. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que o título da minuta da deliberação, 

não corresponde com a minuta de deliberação. No título diz que é por causa do 
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concurso público internacional de energia, no texto da deliberação, diz que é para 

analisar uma proposta de mandato administrativo deste Município a favor da central 

de compras da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho para que a CIM Alto Minho 

se possa constituir como entidade agregadora dos Municípios, habilitada a 

desenvolver o portal de cotações e desempenhar a função de representante das 

entidades dos Municípios, podendo fazer consultas e negociações, desempenhar a 

função de representante das entidades adjudicantes, fazer os convites e realizar os 

leilões eletrónicos ao abrigo dos acordos quadro por si assinados ou de outras 

centrais de compras como a Agência Nacional de Compras Públicas. Por isso não 

se está a analisar especificamente o fornecimento de energia. Solicitou que o texto 

seja claro em relação a isto, ou que se mude o título.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que a ideia é mandatar a Área 

Alto Minho, que é o órgão especializado da CIM Alto Minho para as questões de 

energia, para fazer uma negociação global de tarifas e não só no domínio das 

poupanças energéticas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que não é isso que está na proposta. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que é isso que está no início da 

proposta. 

 

O Senhor Presidente concordou com o Senhor Vereador Flamiano Martins no 

sentido em que os pontos da deliberação propriamente dita, permitem uma adesão 

genérica. Mas explicou que no último parágrafo da informação do técnico diz que 

este é o mandato administrativo que trata de uma aprovação genérica para o 

funcionamento da central de compras, o que está de acordo com a deliberação, mas 

isto tudo tem como raiz o concurso de energia. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que está na deliberação é, “nestes 

termos propõe-se que a Câmara Municipal delibere: 1. Aprovar o mandato 

administrativo deste Município a favor da Central de Compras da Comunidade 

Intermunicipal do Alto Minho (CC-CIM-AM), para que a CC-CIM-AM se possa 

constituir como entidade agregadora dos Municípios que a integram, ficando assim 

devidamente habilitada a desempenhar a função de representante das entidades 

adjudicantes, para fazer os convites e realizar os leilões eletrónicos ao abrigo dos 

acordos quadro por si assinados, ou por outras Centrais de Compras como a 

Agência Nacional de Compras Públicas (ANCP); 2. Aprovar o mandato 

administrativo deste Município a favor da Central de Compras da Comunidade 

Intermunicipal do Alto Minho (CC-CIM-AM), para que a CC-CIM-AM se possa 

constituir como entidade agregadora dos Municípios que a integram, ficando assim 

devidamente habilitada a desenvolver o Portal de Cotações e desempenhar a função 

de representante das entidades dos municípios, para fazer as consultas e 

negociações no âmbito do Portal de Cotações.” Sendo isto que se está a aprovar e 

não o concurso para a energia. 

 

O Senhor Presidente  sugeriu que se acrescente uma vírgula no final dos pontos, 

“Valendo este mandato apenas para candidatura a concurso público internacional de 

fornecimento de energia elétrica conforme documentos em anexo.”  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se a Câmara está a pensar 

alargar a outros serviços. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  esclareceu que a ideia é alargar a outros 

serviços. Aliás ao ver o anexo, trata de questões relativas à aquisição da parte da 

energia. 
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O Senhor Presidente  solicitou ao técnico Marco Pereira para esclarecer se se está 

a aprovar o mandato para que o Município no fundo se possa constituir como 

entidade agregadora no âmbito da central de compras. 

 

O Técnico Superior Marco Pereira  esclareceu que o mandato para a utilização da 

plataforma, que é o portal de cotações da CIM. Sempre que se quiser fazer 

consultas não só de energia, seguros etc., tudo que é fornecimento de serviços. Só 

que por cada fornecimento de serviços terá sempre que aprovar o acordo quadro, 

neste caso para a energia. 

 

O Senhor Presidente  disse que então está-se a aprovar este mandato para poder 

utilizar a plataforma, embora se houver outro concurso público sobre seguros terá 

que vir a reunião de Câmara o caderno de encargos. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se então o título está correto.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que o título não está correto, devendo a proposta 

número quatro ter o título: “o mandato administrativo do Município a favor da central 

de compras da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, nos termos da proposta”. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  não participou na votação por se ter 

ausentado da reunião. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Fernandes, 0 votos contra e 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 

Marques. 
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PROPOSTA N.º 5 – PROTOCOLO ENTRE A ACAPO E O MUNICÍ PIO DE 

CAMINHA 

 

Considerando que a ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal é 

uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que tem por missão a defesa dos 

direitos e interesses dos deficientes visuais, tendo em vista a sua plena integração 

socioprofissional. 

Considerando que a ACAPO apoia as pessoas cegas e com baixa-visão do Distrito 

de Viana do Castelo, através da sua valência, centro de atendimento, 

acompanhamento e animação para pessoas com deficiência. 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza 

social, propõe-se  que a Camara Municipal delibere aprovar o referido protocolo que 

uma cópia fica a fazer parte integrante da ata. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que é necessário ter a informação 

sobre fundos disponíveis. Referiu que este protocolo se figura um contrato 

plurianual. Se vai passar para dois mil e dezasseis terá que haver uma referência na 

deliberação que é sujeita a deliberação da Assembleia Municipal. Em relação à 

análise política da proposta, disse que não está de forma alguma contra a proposta 

mas lembrou que se está a aprovar a comparticipação do pagamento de uma renda 

à ACAPO, uma instituição que tem todo o mérito, mas que não é diferente na sua 

missão em relação a outras existentes no Distrito ou no Concelho. Recomendou que 

o executivo seja mais criterioso na atribuição dos subsídios. De qualquer forma disse 

que os Vereadores do PSD votarão contra, não por causa da opção política de apoio 

a uma instituição cujo mérito é inquestionável, mas porque o executivo continua a 

não dar a devida atenção em relação às informações solicitadas em relação aos 

fundos disponíveis. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  respondeu que realmente há outras 

instituições com o mesmo foco de atividade. No caso das pessoas cegas e com 
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baixa visão no Distrito de Viana do Castelo em todos os Concelhos é a ACAPO que 

presta esse serviço. Neste momento está a ser desenvolvido o complemento de 

alguns termos do protocolo, o trabalho que está a ser feito com a biblioteca 

municipal relativamente ao projeto ler às escuras, é um projeto que se vai alargar às 

escolas e que também será dado uma nota do processo de integração na atividade 

encontro e reencontro destinado aos jardins-de-infância e ao primeiro ciclo do 

Agrupamento de Escolas. Sublinhou que é uma proposta importante, com benefícios 

para o Concelho e para a população.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Fernandes, 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: Os vereadores do PSD votam contra, não por causa da opção 

política de apoio a uma instituição cujo mérito é inquestionável, mas porque o 

executivo continua a não dar as informações sobre fundos disponíveis que nós 

consideramos necessárias. 

 

PROPOSTA N.º 6 – PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAM INHA E A 

ANCORENSIS COOPERATIVA DE ENSINO – ISENÇÃO DE PAGAM ENTO DA 

UTILIZAÇÃO DA PISCINA, COLABORAÇÃO NO TRANSPORTE PA RA 

EDUCAÇÃO E DESPORTO 

 

Considerando que:   

- A qualificação dos jovens e dos adultos constitui uma prioridade estratégica do 

território; 

- A ação educativa implica uma ação integrada e coordenada entre as diferentes 

entidades com intervenção de relevo no território; 
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- O investimento no desenvolvimento de percursos de educação e formação 

personalizadas reúne importância acrescida;  

 - O desenvolvimento da atividade física é fundamental para o crescimento 

equilibrado dos jovens; 

- As parcerias entre entidades reforçam as sinergias, a complementaridade e a 

qualidade das respostas junto das populações.   

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o referido protocolo que uma 

cópia fica a fazer parte integrante da ata. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que este protocolo é estranho, uma 

vez que a troco da utilização da piscina, a Ancorensis obriga-se a fornecer 

transporte no âmbito da atividade letiva, desportiva, cultural ou outra, sempre que 

solicitado. Posteriormente nesta reunião aparece mais uma proposta, a proposta 

número nove, que atribui um subsídio à Ancorensis, e que corresponde a um valor 

significativo, mas não percebo o porquê de duas propostas. Porque, uma diz que o 

transporte é gratuito, outra o transporte tem um subsídio. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  respondeu que vendo a situação de uma 

forma desenquadrada efetivamente poderá levantar as dúvidas que o Vereador 

Flamiano transmite. Relativamente a este protocolo, após uma reunião em janeiro 

em que trabalhamos estas questões e outras com a Ancorensis Cooperativa de 

Ensino, que o Vereador Manuel Marques deu nota na reunião passada das 

dificuldades que passaria a Cooperativa de Ensino, este protocolo vem dar 

formalidade àquilo que é a utilização das piscinas pela população escolar, ou de 

alguma forma a colaboração que já é feita, com o bom senso que é exigido à 

Câmara Municipal de algum apoio para as coletividades desportivas ou quando 

existe um problema com o autocarro que faz o transporte escolar, a Ancorensis tem 

sido o parceiro que tem feito este tipo de apoio. Por isso é que aparece efetivamente 

a atribuição de um subsídio. Este subsídio diz respeito ao apoio que a Ancorensis 

Cooperativa de Ensino tem dado desde o dia três de dezembro para as atividades 
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letivas ao Agrupamento de Escolas Sidónio Pais. Referiu que foi a forma que este 

executivo encontrou para ficar ao lado da Ancorensis quando quis iniciar uma 

resposta que era não só Concelhia mas também Distrital e o que se pretende é que 

o protocolo valide as várias formas de cooperação e colaboração que tem havido 

entre as duas entidades. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 7 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO S OCIAL E 

PAROQUIAL DE MOLEDO 

 

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

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

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

Município”. 

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

subsídio ao Centro Social e Paroquial de Moledo, no montante de 2 320,00€ para o 

apoio a atividades de animação. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que os Vereadores do PSD 

consideram esta proposta mais uma situação avulso, e que se deve por cobro a este 

tipo de situações de dar subsídios avulso. Disse também que estão disponíveis para 

analisar uma proposta de subsídio para todas as IPSS’s e não de forma avulso, sem 

haver um pedido oficial da instituição, sendo que o que surge é uma informação dos 

serviços. Referiu que não é contra o subsídio, mas também infelizmente considera 

que a informação sobre fundos disponíveis não está completa e portanto os 

Vereadores do PSD votarão contra a proposta. 
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O Senhor Vereador Manuel Marques  disse que estes considerandos podem ser 

aplicados a qualquer lar ou a qualquer centro de dia e no Concelho há vários com 

atividades semelhantes. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  disse que a questão do Vereador Flamiano 

Martins coloca é a possibilidade de atribuir subsídios a todas as IPSS’s, é 

efetivamente também bem-vinda. No entanto, naquilo que são as reuniões de 

trabalho com todas as entidades que prestam apoio à população idosa no Concelho 

de Caminha, é definido para o plano anual quem é a instituição que reúne melhores 

condições ou que tem vontade de prestar, dentro da panóplia de atividades a 

desenvolver, que pode assumir determinada parceria mais efetiva, numa ou outra 

matéria. Deu como exemplo a Santa Casa da Misericórdia que deu o apoio 

relativamente à atividade que houve para as janeiras durante o mês de janeiro. 

Neste momento está-se a planear também outras atividades, e vão aparecendo por 

vezes a necessidade de enquadrar algum apoio de forma subsidiária à atividade que 

é prestada em colaboração com todas as IPSS’s. Por isso não é uma questão tão 

avulso, é feita numa logica de transparência em reunião de trabalho, não omitindo, 

nem de alguma forma clivagem relativamente à relação institucional.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que esta atividade especifica aconteceu com 

meios e com o apoio desta instituição e daí surge o apoio. Disse que no futuro 

deverá haver um pedido formal de forma a acautelar compromissos com 

documentação. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  disse que a questão é que houve 

investimento da própria instituição. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Fernandes, 3 
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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: Os Vereadores do PSD votam contra esta proposta, não porque 

estamos contra o subsídio atribuído, não porque nós temos que, esta e outras 

IPSS’s poderão ter ajuda da Câmara, mas porque a informação dos fundos 

disponíveis não está completa. 

 

PROPOSTA N.º 8 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO Á SOCIEDADE  MUSICAL 

BANDA LANHELENSE PARA APOIO À ESCOLA DE MÚSICA 

 

Considerando que a Sociedade Musical Banda Lanhelense tem mais de 160 anos 

de existência, sendo um das Bandas mais antigas do país, com atividade 

continuada; 

Considerando que é a principal embaixadora no âmbito musical e cultural do 

concelho de Caminha e a sua competência é do conhecimento de todos; 

Considerando que é objetivo desta associação continuar a elevar ao mais alto nível 

o seu desempenho para levar o mais longe possível o nome de Lanhelas e do 

concelho de Caminha; 

Considerando que atualmente a Banda aposta fortemente na formação através da 

sua escola de música “João da Costa e Silva” que conta com mais de 50 alunos e 12 

formadores, distribuídos pelos vários instrumentos e pela formação musical; 

Considerando que a formação musical é de extrema importância não só no 

desenvolvimento individual dos seus alunos como também na formação da banda 

que, assim, vai crescendo e progredindo no seu potencial a nível de recursos 

humanos; 

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 
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competência da Câmara Municipal apoiar atividades de natureza cultural e 

recreativa de interesse para o Município. 

Assim, propõe-se  que seja atribuído à Sociedade Musical Banda Lanhelense um 

subsídio no valor de 10.000 euros (dez mil euros), a ser concedido de forma 

faseada, ao longo do ano 2015, com o objetivo de apoiar a atividade da Escola de 

Música e em contrapartida a Banda Musical oferece duas atuações em datas que 

não colidam com as suas atividades. 

 

O Senhor Presidente  explicou que este é um apoio específico para a escola de 

música que é uma espécie de viveiro e incubadora da própria Banda de Lanhelas, e 

que ao longo dos últimos anos tem tido muitas dificuldades para se manter. O 

entendimento do executivo é que esta é uma proposta de larga escala, porque ao 

permitir a sobrevivência da escola de música, permite também que a Banda se vá 

rejuvenescendo através dos diversos ativos da própria escola de música. Disse que 

gostava que o Concelho permanecesse sempre assim, a valorizar quem gosta de 

música, com o papel de incentivo à existência e melhoria da qualidade da Banda de 

Música.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que efetivamente não há banda 

nenhuma que consiga sobreviver sem uma escola de música, do mesmo modo que 

um clube desportivo não consegue viver sem uma escola, talvez na banda seja mais 

difícil do que num clube desportivo, porque não há mercado propriamente de 

músicos. Portanto a única forma de manter uma banda a funcionar é de facto apoiar 

uma escola de música. Disse que o Concelho de Caminha tem que se orgulhar por 

ter uma Banda de Música em Lanhelas.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que a Banda de Música de Lanhelas 

sempre foi valorizada por todos os executivos PS e PSD e pela população do 

Concelho de Caminha. Todos dão um grande valor à Banda de Lanhelas, sendo 

sem dúvida o ex-libris do Concelho. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que toda a gente concorda que a 

Banda de Lanhelas tem prestígio, portanto não se coloca em dúvida esse prestígio, 

sendo necessário dar sinal de que se apoia a escola de música de Lanhelas, mas 

recordou que há outras escolas de música no Concelho, que provavelmente nem se 

dá por elas, a dimensão será muito menor que a de Lanhelas, mas que poderiam ser 

consideradas também em pé de igualdade. Mas porque não há informação 

suficiente em relação aos fundos disponíveis disse que irão votar contra. 

 

O Senhor Vereador Rui Fernandes  reforçou que a Banda de Lanhelas deveria ser 

mais contratada a nível local. O Concelho de Caminha é um Concelho com muitas 

romarias e a Banda faz poucas atuações no Concelho, não se percebendo muito 

bem porquê, talvez se tivesse oportunidade de fazer festas no Concelho, não 

precisaria destes subsídios.  

 

A Senhora Vereadora Ana São João  não participou na votação por se ter 

ausentado da reunião. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Fernandes, 3 votos contra 

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

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

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Os Vereadores do PSD votam contra o subsídio, não porque 

entenda e que a escola de música especificamente a escola de música da Banda de 

Lanhelas deve ser apoiada, agora continuamos com o mesmo problema de não 

considerar que a informação sobre fundos disponíveis não é completa. 
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PROPOSTA N.º 9 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ANCORENSI S 

COOPERATIVA DE ENSINO  

 

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

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

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

Município”. 

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

subsídio à Ancorensis Cooperativa de Ensino, no montante de 2 500,00€ para apoio 

nos transportes – Ano letivo 2014/2015. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Fernandes, 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: Os Vereadores do PSD votam contra esta proposta, não porque 

não concordemos com o subsídio porque entendemos que há despesa no 

transporte, mas porque as informações sobre fundos disponíveis não está completa. 

 

PROPOSTA N.º 10 – FEIRA SEMANAL DE CAMINHA – INCENT IVOS À 

DINAMIZAÇÃO 

 

Considerando que a conjuntura económica do país tem vindo a agravar o poder de 

compra; 

Considerando por consequência as dificuldades dos feirantes pagarem as respetivas 

taxas tem vindo a aumentar; 

Considerando as características particulares da feira de Caminha; 
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Considerando que é de todo o interesse para o Município que a feira semanal de 

Caminha se mantenha, uma vez que constitui um polo de dinamização para o 

comércio local; 

Propõe-se que a Câmara delibere: 

1 – A redução em 25% do valor da taxa devida por m2 e por feira, para os feirantes 

que até 31 de Março de 2015 tenham os pagamentos regularizados; 

2 – A cobrança das taxas devidas apenas por quatro feiras por mês, mesmo nos 

meses em que se realizam cinco feiras semanais. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  disse que as dificuldades económicas que os 

feirantes tem tido, não só na venda, mas também pela deslocação dos seus pontos 

de origem, uma vez que a maior parte dos feirantes são oriundos de vários 

concelhos. Assim sendo e por forma a reabilitar também a dinâmica local no que se 

refere a esta atividade económica, existe um esforço da Câmara Municipal em ver 

reduzida alguma da receita que tem com a feira, mas sobretudo, num compromisso 

coletivo de que o pagamento vai ser de alguma forma mais assídua. A redução da 

proposta que é de vinte e cinco por cento do valor da taxa, significando trinta e sete 

cêntimos e meio em termos do valor do terrado, tratando-se de um sinal de que a 

Câmara Municipal está atenta às suas dificuldades e quer, cada vez mais, tornar a 

feira num polo de atratividade, para que outros feirantes se instalem, uma vez que 

tem havido muitas desistências. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  solicitou informação sobre as receitas, 

despesas e dívidas, dos utilizadores da feira.  

 

A Senhora Vereadora Ana São João referiu o esforço que a Câmara faz, 

nomeadamente através do setor financeiro para arrecadar a receita que é devida, a 

conciliação existente nesta matéria é que só será aplicado redução do terrado às 

pessoas que tenham o valor em dívida e em dia, que não vigore a dívida, mas sim a 

cobrança efetiva que tenha sido arrecadada. 
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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 Fernandes, 

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

 

PROPOSTA N.º 11 – AVERBAMENTO DE TITULAR DO LUGAR N º 38 DA FEIRA 

SEMANAL DE CAMINHA 

 

Apreciado o requerimento apresentado pelo Senhor José Costa Cunha a solicitar o 

averbamento do lugar nº 38 da feira semanal de Caminha para nome da sua esposa 

Senhora Maria do Céu Fernandes Gonçalves, e nos termos da alínea a), nº 2, do 

art.º 12º, do regulamento municipal de feiras do Município de Caminha, propõe-se  

que a Câmara Municipal delibere aprovar o referido averbamento. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 12 – ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAM ENTO DOS 

BARES E DISCOTECAS DO CONCELHO DE CAMINHA 

 

Sobre a matéria em epígrafe, o Senhor Presidente  apresenta a proposta que a 

seguir se transcreve. 

Por deliberação de camara de 16 de Abril de 2014, foi aprovado um amplo debate 

público sobre os horários a praticar pelo bares e discotecas do concelho de 

caminha, o qual permitiria aferir a possibilidade de revisão do atual regulamento. 

Não foi possível até à presente data concluir a preparação do documento supra 

mencionado. Aliás acautelando a previsível morosidade do procedimento, consta 

ainda daquela deliberação que: “…este processo…em nada obstaculizará alterações 

pontuais que venham a efetuar-se no seu decurso, ao abrigo das atuais disposições 
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regulamentares tendo sendo presente a vontade manifestada pelos empresários, as 

entidades a consultar, e o interesse publico”. 

Em reunião recente com os proprietários dos bares da Rua Ricardo Joaquim de 

Sousa, requereram estes, verbalmente, o alargamento do horário à semelhança do 

que aconteceu no mesmo período do ano transato. 

Dos elementos disponíveis é possível concluir que o comportamento dos bares da 

Rua Ricardo Joaquim de Sousa tem sido genericamente positivo.  

Os proprietários, na referida reunião manifestaram o compromisso de manter o 

cumprimento rigoroso das normas regulamentares. 

É também certo que a animação noturna é um importante fator de dinamização 

turística, com relevância no atual contexto de crise económica. 

Foram ainda consultadas nos termos do regulamento as entidades competentes: 

Associação Empresarial de Viana do Castelo, Guarda Nacional Republicana, União 

de Freguesias de Caminha e Vilarelho, Associação Portuguesa de Restauração e 

Turismo. 

As entidades consultadas emitiram todas parecer favorável. 

Face ao exposto propõe-se  que a Câmara aprove o alargamento temporário, até 30 

de Maio, do horário de abertura e funcionamento dos bares discotecas e 

estabelecimentos análogos pelo período de 30 minutos. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  perguntou se foi revogado o horário anterior e 

se a Discoteca Alfândega continua a fechar às seis e meia ou volta ao horário das 

quatro. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que no dia oito de julho em Vila Praia 

de Âncora aprovou-se um horário, sendo a dúvida que, foi aprovado um horário para 

as seis horas e como no pedido diz que é para prolongar mais uma hora, até às 

sete, parece que está a ser entendido que tem autorização até às seis. 
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O Senhor Presidente  disse que compreendo isso e também acha que foi essa a 

interpretação daquele pedido, mas não é a sua interpretação. Explicou que aquilo 

que está em vigor neste momento é o regulamento que básicamente já existia 

anteriormente e que permite o encerramento dos bares às duas de inverno e às três 

de verão, da discoteca Alfandega às quatro de inverno e às cinco de verão. Portanto 

aquilo que se propõe agora é dizer que até ao dia trinta de maio o horário de 

funcionamento dos bares é até às duas e meia e das discotecas até às quatro e 

meia, com exceção dos períodos de carnaval, passagens de ano e de verão, no 

fundo acrescenta meia hora. A Proposta no fundo é que se faça verdadeiramente o 

debate público de uma alteração de regulamento.  

 

A Senhora Vereadora Ana São João  não participou na votação por se ter 

ausentado da reunião. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Fernandes, 0 votos contra e 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 

Marques. 

 

PROPOSTA N.º 13 – AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA DISPENS A DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

Considerando o disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 

adaptado à Administração Local, que determina que a abertura de procedimento 

relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano 

económico ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente com a 

aquisição de serviços e bens através de locação com opção de compra, locação 

financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, não pode ser 

efetivada sem prévia autorização conferida pelo Órgão Deliberativo salvo quando: 

• Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
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• Os seus encargos não excedam o limite de 20 000 contos (99.759,58 €) em 

cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de 

execução de três anos. 

Considerando que, conforme dispõe a alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso - 

LCPA), a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma 

jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos 

de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da Assembleia 

Municipal, quando envolvam entidades da administração local. 

Considerando que a alínea a) do n.º 1 do art.º 6.º determina igual normativo para as 

entidades da Administração Central condicionando a assunção de compromissos 

plurianuais a decisão prévia conjunta dos membros do Governo responsáveis pela 

área das finanças e da tutela, salvo quando resultarem da execução de planos 

plurianuais legalmente aprovados. 

Considerando que, conforme dispõe o art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 

de junho, para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, a 

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais pelo órgão 

deliberativo competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes 

Opções do Plano. 

Considerando que, no momento da aprovação dos documentos previsionais para o 

ano de 2015, não foi deliberada qualquer autorização com tal objeto, existe a 

necessidade de solicitar a referida autorização prévia à Assembleia Municipal, nos 

mesmos termos do disposto no art.º 22º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 

dado que parte do citado normativo foi revogado pela lei dos compromissos (art.º 

13º, da Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro). 

Assim, face aos considerandos enunciados propõe-se que, ao abrigo das 

disposições legais e enquadramento supra citados, procurando replicar uma solução 

idêntica à preconizada para as demais entidades do Sector Público Administrativo, a 

Câmara Municipal de Caminha delibere submeter à apr ovação da Assembleia 
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Municipal o seguinte (tal como legalmente previsto para a abertura de 

procedimento no art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho): 

1. Para os efeitos previstos na alínea c), do n.º 1, do art.º 6.º, da Lei n.º 8/12, de 21 

de Fevereiro, emitir autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, nos casos seguintes: 

a) Resultem de projetos ou ações constantes das Grandes Opções do Plano; 

b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.  

2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora 

se propõe, só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas no 

número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 

8/12, de 21 de Fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de 

execução de despesas, sem prejuízo do previsto no art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho. 

3. A Câmara Municipal poderá delegar no Presidente da Câmara Municipal a 

assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de funcionamento de 

caráter continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa 

prevista no Orçamento, nos termos do n.º 1, até ao montante permitido por lei, no 

âmbito do regime de contratação pública. 

4. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente 

uma informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo 

da autorização prévia genérica que ora se propõe.  

 

A Senhora Vereadora Ana São João  não participou na votação por se ter 

ausentado da reunião. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Fernandes, 0 votos contra e 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 
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Marques. 

 

PROPOSTA N.º 14 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E SA NEAMENTO DA 

FREGUESIA DE ARGELA – PROJETO DE EXECUÇÃO, CADERNO DE 

ENCARGOS, CLÁUSULAS TÉCNICAS, PLANO DE SEGURANÇA EM  PROJETO, 

PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E RESPETI VA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

 

Conforme proposta dos serviços que fica a fazer parte integrante desta ata, propõe-

se que a Câmara Municipal delibere aprovar o projeto de execução, caderno de 

encargos, cláusulas técnicas, plano de segurança em projeto, plano de gestão de 

resíduos em construção e respetiva abertura de procedimento para o concurso da 

rede de distribuição de água e saneamento da Freguesia de Argela. 

Mais se propõe , que a mesma seja submetida a aprovação da Assembleia 

Municipal. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se o projeto é completamente 

novo ou são os projetos que foram aprovados e que foram elaborados pelas Águas 

do Noroeste. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que a preocupação é ter os projetos 

prontos para candidatar, logo que os convites deste quadro comunitário sejam 

postos à disposição. Respondeu que não consegue dizer se o projeto é exatamente 

igual aos projetos que existiam, porque esse projeto foi revisto, não em termos de 

traçado mas em termos de montantes, sendo no fundo o repescar desses projetos e 

reprogramá-los do ponto de vista financeiro. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que irá votar contra porque não vai votar 

uma coisa que não sabe o que é, portanto só depois de analisar é que poderá votar. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se não pode ser submetido à 

próxima reunião. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que tem a indicação de que virá a 

qualquer momento o convite. Explicou que a Freguesia de Argela para além de não 

ter rede nenhuma de saneamento, tem a particularidade de ter uma rede de água 

muito má. Portanto a preocupação é de que quando se fizer a intervenção no 

saneamento e se possa rever totalmente a rede de água.  

 

A pedido dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  o Senhor 

Presidente interrompeu a reunião por dois minutos. 

 

O Senhor Presidente  retomou a reunião e deu a palavra ao Senhor Vereador 

Flamiano Martins. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que numa situação normal gostaria 

que ficasse vincado que a posição dos Vereadores do PSD era votar contra as 

propostas porque não receberam a informação que deveriam receber. No entanto, 

atendendo a que os projetos são os que foram elaborados pelas Águas do Noroeste 

e que de certa forma já estão aprovados e que são dois projetos que o PSD entende 

que são fundamentais para as duas freguesias, por essa razão irão abster-se na 

votação, solicitando que lhes sejam enviadas as plantas do projeto. 

 

O Senhor Presidente  disse que de facto esta é uma proposta muito importante que 

corresponde aos anseios da população de duas freguesias. Explicou que a 

população de Argela e Vilar de Mouros ficam com a esperança de se poder fazer 

esta obra. Esclareceu que os valores que estão incluídos é de um investimento 

superior a três milhões de euros que só será possível se houver fundos comunitários 

que apoiem a iniciativa, assim, é importante que se aprove esta proposta. 
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Relativamente aos mapas solicitados pelos Senhores Vereadores, disse que serão 

fornecidas.  

 

A Senhora Vereadora Ana São João  não participou na votação por se ter 

ausentado da reunião. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Fernandes, 0 votos contra e 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 

Marques. 

 

PROPOSTA N.º 15 – REDE DE SANEAMENTO DE VILAR DE MO UROS – 

PROJETO DE EXECUÇÃO, CADERNO DE ENCARGOS, CLÁUSULAS  

TÉCNICAS, PLANO DE SEGURANÇA EM PROJETO, PLANO DE G ESTÃO DE 

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E RESPETIVA ABERTURA DE PROC EDIMENTO 

 

Conforme proposta dos serviços que fica a fazer parte integrante desta ata, propõe-

se que a Câmara Municipal delibere aprovar o projeto de execução, caderno de 

encargos, cláusulas técnicas, plano de segurança em projeto, plano de gestão de 

resíduos em construção e respetiva abertura de procedimento para o concurso da 

rede de saneamento da Freguesia de Vilar de Mouros. 

Mais se propõe , que a mesma seja submetida a aprovação da Assembleia 

Municipal. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  não participou na votação por se ter 

ausentado da reunião. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Fernandes, 0 votos contra e 
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3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 

Marques. 

 

PROPOSTA N.º 16 – ALARGAMENTO DE HORÁRIO – CLUB ALF ÂNDEGA  

 

O requerente solicitou nos termos do art.º 4º, nº 3, do regulamento municipal dos 

horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais o alargamento de 

horário de funcionamento do estabelecimento “Club Alfândega”, até às 07H00 para o 

dia 31 de Janeiro. 

Foi o mesmo deferido, parcialmente, nos termos do despacho do Senhor Presidente 

que se dá aqui por reproduzido. 

“… a) Deferimento parcial do pedido com permissão para abertura da discoteca até 

às 05H00 da manhã do dia 1 de Fevereiro. Esta alteração dá mais 1 hora de 

funcionamento à Alfândega, tem em conta a excecionalidade do pedido e afigure-se 

equilibrada tendo em conta os interesses em jogo. 

b) Comunicação desta decisão ao requerente e às autoridades. 

c) Este despacho deve seguir para a próxima reunião de Câmara para ratificação.” 

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

Presidente. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  não participou na votação por se ter 

ausentado da reunião. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Fernandes, 0 votos contra e 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 

Marques. 
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PROPOSTA N.º 17 – AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA DISPENS A DE 

PARECER PRÉVIO DA CÂMARA NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS  DE 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  

 

Considerando que o n.º 5 do artigo 75º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, 

que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2014, estabelece que “carece de 

parecer prévio vinculativo do membro do Governo responsável pela área das 

finanças, nos termos e segundo a tramitação a regular por portaria do referido 

membro do Governo, a celebração ou a renovação de contratos de aquisição de 

serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 05 de abril, alterado pela Lei n.º 66/2013, 

de 27 de agosto, independentemente da natureza da contraparte, designadamente 

no que respeita a: 

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença; 

b) Contratos de aquisição de serviços cujo objeto seja a consultadoria técnica.” 

Considerando que o n.º 6 do mesmo artigo prescreve que “ O parecer previsto no 

número anterior depende da: 

a) Verificação do disposto no n.º 2 do artigo 32.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no 

Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei n.º 66/2013, de 27 de 

agosto, e da inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo procedimento é 

definido por portaria prevista nos termos do diploma que institui e regula o sistema 

de requalificação de trabalhadores em funções públicas; 

b) Declaração de cabimento orçamental emitida pelo órgão, serviço ou entidade 

requerente; 

c) Verificação do cumprimento do disposto no n.º 1.” 

Considerando que o n.º 12 do mesmo artigo 75.º, mantem plasmado que, “Nas 

autarquias locais, o parecer previsto no n.º 5 é da competência do órgão executivo e 
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depende da verificação dos requisitos previstos nas alíneas a) e c) do n.º 6, bem 

como da alínea b) do mesmo número, com as devidas adaptações, sendo os seus 

termos e tramitação regulados pela portaria referida no n.º 1 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas Leis n.ºs 3-B/2010, de 28 

de abril, 66/2012, de 31 de dezembro, e 80/2013, de 28 de novembro.”  

Considerando que ainda não foi publicada a portaria a que se refere o n.º 1, do 

artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-

B/2010, de 28 de abril, pela Lei 66/2012, de 31 de dezembro e pela Lei 80/2013, de 

28 de novembro; 

Considerando que, em relação à Administração Central, foi publicada no Diário da 

República, 1.ª série, n.º 43, a Portaria n.º 53/2014, de 03 de março, que regulamenta 

os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo; 

Considerando que o artigo n.º 2 da citada portaria dispõe que os termos e tramitação 

previstos na mesma se aplicam a todos os contratos de aquisição de serviços, 

nomeadamente nas modalidades de tarefa e avença e, ou, cujo objeto seja a 

consultadoria técnica designadamente a jurídica, arquitetónica, informática ou de 

engenharia, celebrados por órgãos, serviços e entidades abrangidos pelo âmbito da 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro. 

Considerando que se deve continuar a garantir os instrumentos destinados a 

assegurar eficiência e eficácia na gestão, em matéria de contratação pública, o que 

se não conseguirá sem que, entre outras medidas, à semelhança do que sucede 

para a Administração Central com a Portaria n.º 53/2014, de 03 de março, se 

delibere uma autorização concreta ou genérica para efeitos de parecer prévio 

vinculativo. 

Considerando que tal autorização, concreta ou genérica, não deixando de ter 

tratamento uniforme com o determinado para a Administração Central, deverá 

espelhar a realidade municipal, desde logo no atinente ao universo de contratação 

necessária para o assegurar do normal funcionamento dos Serviços. 

Considerando que os contratos de prestação de serviços celebrados ou renovados 

em 2015 devem estar sujeitos a parecer prévio do Órgão Executivo de carácter 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

48

concreto ou genérico, ainda que os termos específicos do mesmo não estejam 

expressamente estabelecidos. 

Considerando que, de qualquer modo, será necessário garantir a criação dos 

instrumentos destinados a assegurar eficiência e eficácia na gestão em matéria de 

contratação pública, o que se conseguirá através de uma autorização genérica para 

efeitos de parecer prévio vinculativo. 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 14, daquele mesmo artigo 75º, 

“Com exceção dos contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e 

de avença, estão excecionados do parecer prévio previsto no n.º 5, a celebração e 

ou as renovações de contratos de aquisição de serviços até ao montante de € 5 

000.” 

Nestes ternos, e como forma de assegurar o regular funcionamento dos serviços, 

promovendo a desburocratização e a regular e célere tramitação dos procedimentos 

conducentes à celebração de contratos de prestação de serviços, propõe-se que a 

Câmara Municipal delibere :  

1. A concessão de parecer genérico favorável à celebra ção de contratos de 

prestação de serviços  nas situações previstas nos nºs 5 e 6, do art.º 75º, da Lei nº 

82-B/2014, de 31 de Dezembro, desde que o contrato não ultrapasse o montante 

anual de 75.000€ (valor sem IVA), sendo que, as prestações de serviços que se 

contratem ao abrigo do parecer prévio genérico têm de obedecer aos seguintes 

requisitos:  

a. Tem de estar em causa a execução de trabalho não subordinado, para o qual se 

revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de 

emprego público;  

b. Inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para o 

desempenho das funções subjacentes às contratações a efetuar ao abrigo do 

parecer genérico.  

c. Verificação do cumprimento da redução remuneratória prevista no nº 1, do artigo 

33º da LOE para 2014, caso seja aplicável.  
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d. A autorização para assunção de um compromisso é sempre precedida pela 

verificação da conformidade legal da despesa, nos termos da Lei nº 8/2012, de 21 

de Fevereiro, e demais legislação aplicável.  

2. A concessão de parecer prévio favorável à renovação de contratos de prestação 

de serviços cujo valor anual do contrato não exceda os 75.000€, e sempre que se 

encontrem verificados os requisitos do nº anterior e demais legislação aplicável.  

3. A concessão de parecer prévio favorável à renovação de contratos de prestação 

de serviços, quando a adjudicação for feita ao abrigo do art.º 128º e seguintes do DL 

18/2008, de 27 de Janeiro (Código dos Contratos Públicos).  

4. Os encargos financeiros que devam suportar as contratações referidas nos 

números anteriores, devem ser inscritos em rubrica orçamental correspondente, em 

sede de orçamento;   

5. Que o parecer genérico favorável aplica-se a todos os contratos de prestação de 

serviços que se enquadrem nas situações anteriores, que por via de celebração ou 

renovação, produzam efeitos em 2015.  

6. Até ao término do mês seguinte ao trimestre a que digam respeito deverá a lista 

dos contratos celebrados ao abrigo do disposto nos números anteriores, com 

expressa referência aos respetivos valores de adjudicação e cabimento orçamental, 

ser disponibilizada aos membros do Órgão Executivo.  

7. Se estivermos perante contratos plurianuais, ou seja, contratos celebrados ou 

renovados em 2015 e que transitem para 2016 terão de ser submetidos à 

apreciação e aprovação do órgão deliberativo (Assembleia Municipal). 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que o Senhor Presidente não está a 

cumprir aquilo que foi dito, dezanove de março, em que foi aprovada uma 

deliberação deste género e nessa deliberação dizia que até ao término do mês 

seguinte do trimestre a que diz respeito, deverá a lista dos contratos celebrados ao 

abrigo do disposto no número anterior, com expressa referência aos valores da 

adjudicação, devendo ser disponibilizado aos membros do órgão executivo. Nem em 

abril, nem em julho, nem em outubro, nem em janeiro foi presente qualquer 
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informação. Nessa reunião aprovou-se a proposta e os Vereadores do PSD votaram 

a favor. Como nesta proposta tem exatamente o mesmo parágrafo, e como o 

executivo não cumpre, disse que irão votar contra a proposta. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  não participou na votação por se ter 

ausentado da reunião. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Fernandes, 3 votos contra 

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

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

 

PROPOSTA N.º 18 – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA  

 

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

de ata, propõe-se  a sua aprovação. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  não participou na votação por se ter 

ausentado da reunião. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Fernandes, Flamiano 

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

 

PROPOSTA N.º 19 – MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE COM A ACAD EMIA DE 

MÚSICA FERNANDES FÃO 

 

O Senhor Presidente  apresenta a moção que a seguir se transcreve: 

Moção 
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Como foi amplamente divulgado pela comunicação social nacional, local e regional, 

no passado dia 2 de Fevereiro a Academia de Música Fernandes Fão (AMFF) 

decidiu suspender as atividades letivas em virtude das dificuldades financeiras 

sentidas pela não transferência de verba, por parte do Programa Operacional 

Potencial Humano (POPH), relativamente ao projeto educativo que corresponde aos 

anos de 2014/2015. 

A AMFF é uma instituição de grande prestígio que tem sede em Vila Praia de 

Âncora, no concelho de Caminha, e polos espalhados por Caminha, Melgaço, Ponte 

de Lima, Valença e Vila Nova de Cerveira. Tem perto de 600 alunos em todo o Alto 

Minho e presta um serviço de grande relevância cultural e académica a toda a nossa 

região. Emprega dezenas de pessoas e serve centenas de famílias e toda a nossa 

comunidade. Com cinco meses de salários em atraso (incluindo o subsídio de Natal) 

e sem perspetivas de resolução do desbloqueamento de cerca de 400.000 euros 

que estão em atraso, a AMFF viu-se forçada a suspender a atividade, facto que 

afeta todo o Alto Minho e, em particular, o concelho de Caminha. 

A aposta na cultura e na qualificação das pessoas e dos territórios não se basta com 

frases de grande alcance. Precisa de apoios efetivos, de sustentação material e não 

se compadece com expetativas goradas, financiamentos em atraso e burocracias 

incompreensíveis. A AMFF presta um serviço de excelência a cerca de 200 alunos 

no nosso concelho e o Município reconhece a enorme valia que traz para toda a 

nossa comunidade e a absoluta premência da retoma de atividade que deve ser 

acompanhada da resolução dos problemas de financiamento da instituição. 

A Câmara Municipal de Caminha reunida em sessão ordinária em 4 de Fevereiro de 

2015, vem afirmar a total solidariedade com a Academia de Musica Fernandes Fão, 

a sua direção, professores, funcionários e alunos, sublinhar o caráter fundamental 

que assume, no âmbito do concelho de Caminha, o ensino que é prestado nesta 

escola e exigir que o Governo da República possa intervir com a determinação 

suficiente para que a questão do atraso no financiamento possa ser desbloqueada 

urgentemente. 
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O Município de Caminha coloca-se também ao dispor da AMFF para o 

desenvolvimento de ações formais ou informais que sejam consideradas pertinentes 

para a demonstração da gravidade do que se passa e, sobretudo, para a solução do 

problema. 

Caminha, 4 de Fevereiro de 2015 

O Presidente da Câmara Municipal  

– Miguel Alves –  

 

A Senhora Vereadora Ana São João  não participou na votação por se ter 

ausentado da reunião. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Rui Fernandes, Flamiano 

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não houve público para intervir. 

 

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

quando eram 18 horas e 15 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

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

Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da Secção de 

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 

 

Paços do Município de Caminha, 04 de Fevereiro de 2015 

 

ASSINATURAS: 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 

__________________________________________ 

Tomás Henrique Fernandes Antunes 


