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ATA NÚMERO 37/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA QUINZE 

DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos quinze dias do mês de Abril 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 VAND A MARIA DA 

CUNHA PÊGO. 

 

Não esteve presente o Senhor Vereador Rui Pedro Teixeira Ferreira da Sil va, que 

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 todos os Vereadores, funcionários da Câmara, 

comunicação social e o público presente, de seguida deu a palavra aos Senhores 

Vereadores. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  cumprimentou os presentes e felicitou as 

três equipas de futsal que disputaram a fase final da taça distrital de futsal, sendo 
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uma equipa feminina e duas equipas masculinas; referiu que decorreu no último 

domingo no pavilhão municipal de Caminha a entrega de prémios, lamentando não 

ter estado presente nenhum elemento da Câmara Municipal, uma vez que se tratou 

de entrega de prémios de uma final que foi disputada com uma equipa do Concelho; 

perguntou qual a razão da ausência do executivo na entrega dos prémios. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  cumprimentou os presentes e disse que na 

última reunião de Câmara solicitou informações sobre as sentenças judiciais e 

perguntou se poderia consultar essa documentação nos serviços da Câmara 

Municipal, tendo o Senhor Presidente dito que essa documentação poderia ser 

consultada. Nesse sentido, referiu que nos dias seguintes dirigiu-se aos serviços da 

Câmara Municipal para consultar esses documentos, tendo-lhe sido negada a sua 

consulta e informada que só a poderia efetuar através de requerimento. Disse que 

não tem problema em requerer as informações, desde que tenha a certeza que terá 

resposta nos dez dias seguintes. Disse que, legalmente, tem o direito de aceder a 

esses documentos e que se deve chegar a um consenso relativamente a este 

assunto.  

Relativamente à questão das Chefes de Divisão, que referiu na última reunião de 

Câmara, em Diário da República surgiu a abertura da substituição das Chefes de 

Divisão, em regime de substituição, que passados os noventa dias úteis terminou, a 

cinco de fevereiro, no entanto existe um despacho de vinte e três de Dezembro para 

prorrogação do tempo; questionou a existência de um despacho anterior ao término 

do tempo da substituição. Referiu que não há nenhum concurso a decorrer, uma vez 

que tinha que ser submetido a Assembleia Municipal, portanto só poderia haver uma 

prorrogação do prazo, havendo concurso a decorrer. 

Perguntou se existe algum concurso para a contratação de seguros; solicitando 

também informações sobre a participação do assalto à escola de Moledo. 

Lamentou que o Senhor Presidente não tivesse concedido tolerância de ponto na 

quinta-feira antes da Páscoa aos funcionários do Município. 
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O Senhor Presidente  respondeu que não se recorda de ter tido convite para estar 

presente nos jogos de futsal referidos pelo Senhor Vereador Flamiano Martins, 

admitindo no entanto, que o Senhor Vereador do Desporto possa ter recebido; 

referiu que é prática deste executivo estar no máximo de ocasiões possíveis que 

tenham contacto direto ou indireto com o Município, não tendo havido nenhuma 

desconsideração com a organização, nem pelo evento, que teve o apoio da Câmara 

como é natural. 

Relativamente ao acesso aos processos e documentos, respondeu que no caso 

concreto o acesso aos processos tem que haver algum controlo, uma vez que são 

processos que dizem respeito a recursos humanos. Assim, e logo que a Senhora 

Vereadora requereu o acesso a determinados documentos, despachou no sentido 

de se poder dar essa informação, entregando-a à Senhora Vereadora. 

Disse que relativamente à tolerância de ponto, foi uma decisão que tomou e está 

tomada, considerando excessiva a sua conceção, uma vez que sexta-feira e 

segunda-feira são feriado.  

Solicitou a presença da Coordenadora Técnica da Secção de Pessoal para prestar 

esclarecimentos sobre as questões colocadas relativas as Chefes de Divisão, pelo 

que solicitou à Senhora Vereadora Liliana Silva que voltasse a colocar a questão. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  voltou a perguntar novamente porque é que 

surge um despacho de prorrogação do Senhor Presidente a vinte e três de 

Dezembro, uma vez que contando noventa dias uteis só terminava a cinco de 

fevereiro. 

 

A Senhora Coordenadora Técnica Teresa Carneiro  esclareceu que foi nomeada a 

comissão de serviço a vinte e cinco de setembro. Existe um despacho de 

prorrogação em dezembro, uma vez que o procedimento do concurso está a 

decorrer, não querendo por isso dizer que exista aviso de abertura, mas tão só 

despacho para esse efeito bem como a constituição dos júris, portanto estando o 

processo a decorrer pode haver um despacho de prorrogação.  
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que foram contados noventa dias 

seguidos quando deveriam ter sido contados noventa dias úteis, conforme o código 

do procedimento administrativo. Alertou para que esta situação seja esclarecida de 

modo a que os procedimentos sejam o mais claros possível.  

 

O Senhor Presidente  referiu que o esclarecimento prestado pela Senhora 

Coordenadora Técnica ser verdadeiro, tendo sido informado do término de um 

determinado prazo, tornando-se necessário proceder a novo despacho de 

prorrogação, nesse sentido procedeu exatamente como a Senhora Coordenadora 

Técnica transmitiu.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  referiu que o procedimento do concurso não 

está a decorrer, porque não foi submetida a abertura do concurso à Câmara 

Municipal nem à Assembleia Municipal. Disse que só após a abertura do concurso é 

que poderia haver a prorrogação da substituição da chefia. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que a leitura da equipa de juristas da Câmara 

Municipal é oposta e portanto sente-se confortável com as informações que o 

gabinete jurídico transmite.  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 201 5/04/01 

 

Proposta retirada. 

 

PROPOSTA N.º 2 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DESCEN TRALIZADA 

DE 2014/06/25 
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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 descentralizada de vinte e cinco de jun ho 

de dois mil e catorze. 

 

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

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

Flamiano Martins e Liliana Silva, 0 votos contra e 1 abstenção da Senhora Vereadora 

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 3 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DESCEN TRALIZADA 

DE 2014/07/30 

 

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 descentralizada de trinta de julho de d ois 

mil e catorze. 

 

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

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

Flamiano Martins e Liliana Silva, 0 votos contra e 1 abstenção da Senhora Vereadora 

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 4 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DESCEN TRALIZADA 

DE 2014/09/24 
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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 descentralizada de vinte e quatro de 

setembro de dois mil e catorze. 

 

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

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

Flamiano Martins e Liliana Silva, 0 votos contra e 1 abstenção da Senhora Vereadora 

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 5 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DESCEN TRALIZADA 

DE 2014/10/29 

 

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 descentralizada de vinte e nove de outu bro 

de dois mil e catorze. 

 

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

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

Flamiano Martins e Liliana Silva, 0 votos contra e 1 abstenção da Senhora Vereadora 

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 6 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DESCEN TRALIZADA 

DE 2014/11/26 

 

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 descentralizada de vinte e seis de 

novembro de dois mil e catorze. 

 

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

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

Flamiano Martins e Liliana Silva, 0 votos contra e 1 abstenção da Senhora Vereadora 

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 7 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A C ÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E A ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA 

 

Considerando que para a marginal de Caminha existe um projeto consolidado à 

espera de se poder candidatar a fundos comunitários no âmbito do Portugal 2020; 

Considerando que a construção do novo mercado municipal (que implica, de acordo 

com o projeto, a demolição do atual mercado e do edifício do CTT) não está incluído 

na 1ª fase do projeto da marginal, não se vislumbrando que a acurto prazo a mesma 

possa ocorrer; 

Considerando que as condições do espaço atual carecem de uma intervenção 

urgente que possa propor novas valências, atualizar a oferta comercial, melhorar as 

condições de higiene e segurança e harmonizar o edifício no contexto paisagístico e 

arquitetónico da zona; 

Considerando que a resposta deve ser participada pela comunidade e de custos 

controlados de modo a não inviabilizar a probabilidade de construção de um novo 

edificado com as mesmas características; 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o protocolo de colaboração 

com a Escola Superior Gallaecia, que uma cópia fica fazer parte integrante da ata, 

para desenvolvimento deste trabalho. 
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O Senhor Presidente  explicou que é uma proposta com várias vertentes de grande 

importância porque tem a ver com uma estratégia para o concelho, com situações 

ligadas ao próprio mercado, ao seu funcionamento e à sua valorização. A proposta 

pretende encontrar uma solução de qualidade e mais rápida para o mercado 

municipal, uma vez que o edifício foi construído nos anos setenta e está em 

permanente degradação, colocando desafios a nível da salubridade, da higiene, de 

segurança e também da potenciação da própria atividade económica do mercado. 

Disse que, conforme é público, existe um projeto para a marginal que inclui numa 

das suas fases, a demolição do atual mercado municipal e do edifício dos CTT, e a 

construção de um novo mercado municipal, essa parte está prevista no projeto 

global, assim não podem tirar estas peças sob pena de cair todo o projeto. Disse 

que a primeira fase do projeto da marginal pode vir a conseguir financiamento, nas 

primeiras linhas do novo quadro comunitário, valorizando sobretudo a zona ribeirinha 

da marginal; referiu ainda que a intervenção no mercado municipal não está prevista 

para breve. Explicando que, ou se aguarda pela intervenção prevista, ou se atua de 

imediato, e a intervenção já deve ter em conta a que está prevista. Nesse sentido, 

disse que entendeu lançar um concurso de ideias, público, que permita levar até 

junto do poder de decisão, várias possibilidades de intervenção no mercado 

municipal. Esta é uma intervenção que em algumas matérias tem substância porque 

vai melhorar a importância dos produtos, vai qualificar todo o espaço ligado à saúde 

e à higiene, vai também melhorar a zona do telhado e dar uma configuração estética 

que de algum modo se adeque à paisagem natural na zona da marginal e também à 

obra que irá existir no futuro. Referiu que o processo é desta forma original, no 

contexto do concelho de Caminha, elaborando um protocolo com a Escola Superior 

Gallaecia, que tem uma relação próxima com este território, para os seus alunos se 

candidatarem com projetos diversos, seja em conjunto ou em forma individual, de 

modo a se poder ter uma série de projetos para avaliar e escolher de uma forma 

participada. Informou que o júri é composto por ele próprio, pelo Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Caminha (Matriz) e Vilarelho e por três arquitetos, serão 

escolhidas cinco candidaturas, que mais se adequarem àquela zona; disse que 
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posteriormente essas cinco candidaturas serão submetidas a avaliação popular, de 

modo a que as pessoas possam escolher o tipo de intervenção que gostariam de ver 

executada no mercado municipal. Explicou que, por outro lado, está a ser 

acautelada a inscrição da verba no orçamento do próximo, necessária para a 

intervenção, havendo também a oportunidade de posteriormente se realizar uma 

exposição com todos os projetos candidatos. Referiu ser esta uma forma “Low Cost” 

de se resolver um problema premente existente neste local.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se não existem algumas 

incompatibilidades em relação à proposta que a polis tem para a marginal e para o 

mercado, em que já houve um concurso de ideias, e se essa questão está 

assegurada e pensada. Perguntou também, qual a situação das obras nas lojas do 

mercado, uma vez que quando se iniciaram havia interessados nas mesmas e o que 

se verifica é que estão sem ocupar. Questionou a execução do protocolo, uma vez 

que lhe parece pouco atrativas as contrapartidas existentes para os arquitetos 

fazerem propostas. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  referiu que já existiu um estudo prévio e um 

concurso de ideias; perguntou se pode haver outro concurso de ideias para o 

mesmo local, tendo já esta obra sido atribuída pela polis a outro arquiteto. Disse que 

estando acautelada essa situação, obviamente que o protocolo é importante; sugeriu 

que poder-se-ia ter incluído a faculdade de arquitetura do Porto, que fazem 

anualmente uma visita de estudo ao concelho de Caminha e seria interessante 

lançar-lhes o desafio. Sugeriu também que poderia ser lançado o desafio aos jovens 

arquitetos e gabinetes de arquitetura do concelho de Caminha. Perguntou o que é 

que se vai fazer efetivamente no mercado, uma vez que se irá fazer uma proposta e 

realizar-se uma obra “Low Cost” e posteriormente se houver uma candidatura para 

execução do projeto polis volta-se a intervir no mercado.  
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que se está a falar de coisas 

diferentes, uma vez que este protocolo não colide com o projeto de recuperação da 

marginal e com a ideia que existe para a questão do mercado. Referiu existir uma 

perceção de que o mercado tal como está tem de sofrer uma intervenção, não sendo 

um novo mercado, será uma intervenção intermédia, face à solução que vai haver, 

para lhe dar algumas funcionalidades que hoje não tem, mas sempre numa 

perspetiva “Low Cost”, sempre no sentido de uma operação de restauro, mas 

planeada. Explicou que o mercado, tal como foi concebido inicialmente, era um 

mercado de frescos e talhos, com a evolução e a dinâmica do Concelho foram 

desaparecendo algumas valências, provocando o abandono de certos espaços, 

sendo assim necessário criar uma dinâmica que lhe permita potenciar o espaço. 

Referiu não se tratar de um novo mercado, mas da recuperação do atual, de modo a 

poder ser utilizado mais uns anos. Não sendo admissível manter o atual estado de 

degradação, sem condições exigíveis de salubridade, até à construção de um novo. 

Disse nesta perspetiva, pretende-se que à medida que o espaço vá ficando livre 

tenha outro uso que dinamize o mercado. A questão do aluguer das lojas, neste 

momento não faz sentido porque na solução que se vier a encontrar, o espaço pode 

ser ou não necessário. No fundo pretende-se aproveitar o espaço para criar 

iniciativas que o permitam dinamizar. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que o facto de se ter optado pelo lançamento 

deste concurso com ligação especial à Escola Superior Gallecia não inviabiliza que 

em outros projetos se possa abrir a mais técnicos. Referiu que as contrapartidas são 

testadas, sendo os prémios a atribuir simbólicos. Num concurso mais alargado 

naturalmente, não seria atrativo o prémio, uma vez que neste tipo de projeto é 

simbólico. Explicou que a intervenção a realizar não será feita no quadro global, e 

está tão legitimada como a obra realizada nas lojas do mercado pelo anterior 

executivo. Trata-se de uma intervenção que pretende resolver um problema no 

presente, com o dever de olhar para os quadros comunitários, para os prazos e para 

a capacidade financeira do Município. Referiu que há muitas incertezas quando à 
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existência de fundos comunitários para o novo mercado, nos moldes do projeto, nos 

próximos quatro ou cinco anos e portanto trata-se de resolver este problema no 

presente, uma vez que há quarenta anos que o mercado foi construído sem ter sido 

feita qualquer intervenção, só agora que se vai fazer. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  concordou que é urgente haver uma 

intervenção no mercado, não sendo necessário um concurso de ideias para uma 

intervenção tão urgente. Referiu que o executivo decidiu pela abertura do concurso 

de ideias porque dá mais visibilidade, e reforçou a sugestão de que seria 

intereressante envolver os arquitetos do concelho na intervenção. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que o que está a ser veiculado na 

comunicação social é de que se trata de uma intervenção urgente, mas práticamente 

há dois anos estão as lojas feitas e não abriram mais; não se tratou de uma 

intervenção de fundo, tendo sido feitas com o mesmo espirito de se esperar pelas 

fases seguintes do projeto da polis, mas também se fez essa intervenção porque 

havia interessados nas lojas, por forma a rentabilizar o mercado. Explicou que 

realmente não foi idealizado com o cariz de abertura à comunidade, como o Senhor 

Presidente gosta de dizer atualmente, que toda a gente pode participar na decisão. 

Disse que havia já uma ideia e um projeto para uma obra que permitisse que o 

mercado funcionasse com mais valências, mas já se passaram dois anos e continua 

parado, e irá estar parado mais um ano, ou talvez mais tempo e provavelmente só 

se realizará a intervenção na altura das eleições, parecendo-lhe uma operação de 

charme. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que na altura das eleições foram realizadas as 

obras que o Senhor Vereador disse. As que estão agora em discussão são para ser 

realizadas em dois mil e dezasseis se tudo correr como esperado. Explicou que o 

que se pretende é que haja uma intervenção pensada, dentro deste quadro, que é o 

quadro definido por este executivo; que deve ter em conta a vivência externa do 
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mercado, e também uma solução para a cobertura que deve ser feita através de 

soluções técnicas de modo a que ao mesmo tempo se resolvam problemas 

estruturantes existentes. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  lamentou que doze anos de obra seja resumida 

ao ano de eleições. Referiu que se as intervenções não são “Low Cost”, são poucas 

intervenções que se vão fazer e por isso é que vão ter um custo reduzido; 

relativamente à dinamização questionou se estará relacionada com a arquitetura, 

porque para se realizar essas intervenções pontuais, não seria necessário o 

concurso de ideias. Disse que relativamente às ideias que possam surgir por parte 

da população é necessário ter em conta a propriedade intelectual dos técnicos. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que a questão “Low Cost” é de que a obra que 

está hoje no projeto da marginal é uma obra que custa cerca de dois milhões e meio 

de euros que obriga a demolir o mercado e os CTT, sendo que o que se pretende 

fazer de momento é uma intervenção que está antes disso, para tentar dar dignidade 

ao espaço e criar outras valências enquanto essa obra não avança.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que já foi uma espera muito grande e 

o mercado está igual, sendo que nos serviços da Câmara existe uma proposta para 

a intervenção no mercado. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que todos os executivos fizeram obras de 

melhoramento do mercado, incluindo o atual executivo. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que o mercado está exatamente igual. 

Sendo que as obras iniciadas pelo anterior executivo não foram terminadas. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que o mercado não está igual à quarenta 

anos, tendo sofrido várias alterações ao longo dos anos. Referiu que aquilo que 

chamam obra “Low Cost” mais não passa de uma obra pequena.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que a vontade é de poder fazer as coisas, ficando 

a marginal muito mais agradável. 

 

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

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

Vanda Pêgo, 0 votos contra e 2 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano 

Martins e Liliana Silva. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  apresentou a seguinte declaração de voto: 

Abstenho-me porque é uma opção deste executivo, porque já existe um projeto “Low 

Cost” para aquele mercado. Parece-me que esta proposta é interessante por 

envolver a escola e não tenho nenhuma dúvida nisso, mas parece-me que vai ser 

mais um evento que o executivo está a criar para dizer que está a ouvir toda a 

gente, vamos ver é os resultados dessa obra, que já urge e que já deviam ter sido 

começadas desde o inicio do mandato deste executivo. 

 

A Senhora Vereadora Vanda Pêgo  apresentou o seguinte esclarecimento: Como é 

do conhecimento público sou aluna da Escola Superior Gallaecia e já em anos 

anteriores, e com a alteração do executivo não foi possível levar avante, já tinha sido 

lançada por mim, juntamente com o meu coordenador de dissertação, essa 

possibilidade de haver protocolos com a Câmara de Caminha dada a proximidade 

da mesma. Nesse sentido, e só nesse sentido, é que não fazia sentido nenhum votar 

contra aquilo que já tinha defendido. Relativamente à questão mais politica, que foi 

esgrimida pelos meus colegas, é evidente que estou de acordo com eles, mas na 

substancia do que está aqui a ser aprovado, estou favorável.  
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PROPOSTA N.º 8 – MEDIDAS DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES P ARTICULARES 

DE SOLIDARIEDADE SOCIAL  

 

Conforme preceituado no artigo 161.º, n.º 8, do Regulamento dos Sistemas Públicos 

e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais, a EG poderá 

isentar total ou parcialmente das taxas e tarifas previstas… as seguintes entidades 

ou consumidores: 

a) Pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública administrativas; 

b) … 

c) … 

d) … 

e) … 

Assim, e conforme requerido pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social 

do Concelho de Caminha e uma vez que as mesmas adquirem automaticamente a 

natureza de pessoas coletivas de utilidade pública, de acordo com o prescrito no 

artigo 8.º, do Decreto-Lei n.º 119/93, de 25 de fevereiro, propõe-se  que a Câmara 

Municipal delibere isentar totalmente as IPSS do concelho de Caminha do 

pagamento das taxas e tarifas da água. 

Propõe-se  ainda que as IPSS´s que tenham a valência de infância e o Colégio de 

Santo António possam frequentar gratuitamente as Piscinas Municipais de Vila Praia 

de Âncora, uma vez por mês. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  explicou que são duas medidas de apoio às 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, uma propõe isentar totalmente as 

IPSS’s do Concelho de Caminha do pagamento de taxas e tarifas de água, esta 

medida surge porque algumas das IPSS’s tem requerido isenções de forma avulsa e 

como há algumas instituições que efetivamente no ano passado já beneficiavam de 

forma parcial e por forma a criar equidade a proposta é de que todas tenham 

isenção. Relativamente à frequência nas piscinas, no ano letivo anterior era 

proporcionado aos equipamentos com valência de infância a frequência na piscina 
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uma vez em cada período letivo, enquanto os públicos frequentavam uma vez por 

mês. Assim, referiu que de modo a também dar alguma equidade para todas as 

crianças a proposta é de que todas as crianças possa frequentar as piscinas. 

Solicitou alteração da proposta por forma a integrar na medida o Colégio de Santo 

António uma vez que não tem o estatuto de IPSS. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que sabe porque é que surge esta 

proposta, depois de um problema sinalizado em Vila Praia de Âncora numa IPSS, 

em que referiu, em sede de reunião de pais, que deveriam requerer esta isenção. 

Referiu também ter conhecimento que as instituições estavam a pagar as piscinas 

quando nos anos anteriores frequentavam uma vez por mês de forma gratuita. Disse 

que está totalmente de acordo com a isenção das taxas e tarifas de água a todas as 

IPSS’s. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  respondeu que só no ano de dois mil e doze 

e dois mil e treze é que as crianças que estão nas IPSS’s é que frequentaram as 

piscinas, não anteriormente. Explicou que quando iniciou o mandato manteve-se 

como prática, sendo que este ano houve alguma dificuldade com a questão do 

transporte e também porque nem todas as instituições requereram, havendo a 

necessidade de criar equidade a todos. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que as crianças frequentam a piscina de 

forma gratuita desde o primeiro ano letivo que as piscinas municipais de Vila Praia 

de Âncora abriram e lamentou o facto de as crianças não poderem usufruir da 

piscina gratuita este ano. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  respondeu que o que se pretende é não criar 

discrepâncias, para uns e para outros, porque também há a questão de umas 

instituições disponibilizarem essa atividade, cobrando-a; sendo necessário perceber 
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muito bem como cada uma das instituições está a oferecer estas atividades para 

que não haja discrepâncias. 

 

O Senhor Presidente  explicou que estas opções tem condicionalismos, sendo 

opções políticas fortes que tem a ver com a sua verdadeira vontade, uma vez que 

quando se isenta do pagamento de água e da utilização das piscinas às IPSS’s é 

fazer com que a receita da Câmara seja menor para fazer face as despesas da 

própria piscina. 

 

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 Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 9 – CEDÊNCIA DE TERRADO À COMISSÃO DE FESTAS DE 

SANTA RIA DE CÁSSIA 

 

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

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

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

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças.” 

Assim, atendendo solicitado pela comissão de festas e às dificuldades financeiras 

com que habitualmente se deparam as Comissões de Festas e considerando que as 

festividades são cada vez mais procuradas, propõe-se , que a Câmara delibere a 

cedência do espaço público do terrado durante o período festivo à Comissão de 

Festas em Honra de Santa Rita de Cássia, em Caminha. 

 

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, 
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Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 10 – CEDÊNCIA DE TERRADO À CONFRARIA D E NOSSA 

SENHORA DA BONANÇA 

 

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

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

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

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças.” 

Assim, atendendo ao solicitado pela confraria e às dificuldades financeiras com que 

habitualmente se deparam as Comissões de Festas e considerando que as 

festividades são cada vez mais procuradas, propõe-se , que a Câmara delibere a 

cedência do espaço público do terrado durante o período festivo à Confraria de 

Nossa Senhora da Bonança, em Vila Praia de Âncora. 

 

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 Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 11 – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA  

 

Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta minuta 

de ata, propõe-se  a sua aprovação. 

 

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

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

Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 

quando eram 16 horas e 35 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, 15 de Abril de 2015 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 
 

_______________________________________________ 
(Tomás Henrique Fernandes Antunes) 


