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ATA NÚMERO 38/15 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 6 DE MAIO 

DE 2015. 

 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e quinze, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de LUÍS MIGUEL DA SILVA 

MENDONÇA ALVES,  com a presença do Senhor Vice-Presidente GUILHERME 

CESARIO LAGIDO DOMINGOS  e dos Senhores Vereadores ANA SOFIA GARCIA 

BARROS SÃO JOÃO, RUI PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SIL VA, FLAMIANO 

GONCALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA DA SILVA, VA NDA MARIA 

CUNHA PÊGO. 

 

Iniciada a reunião, às 15:00 horas, pelo Senhor Presidente LUÍS MIGUEL DA SILVA 

MENDONÇA ALVES  foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente  cumprimentou todos os Vereadores, funcionários da Câmara, 

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

Vereadores. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  solicitou esclarecimentos sobre a 

correspondência recebida relativamente ao despacho proferido pelo Senhor Presidente 

sobre a apresentação das declarações de voto. De seguida apresentou e leu os 

seguintes requerimentos: 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Caminha. 

Foi aprovado por este órgão uma proposta para dispensa de parecer prévio no que se 

refere à celebração ou renovação de contratos para prestação de serviços no 

pressuposto de que até ao término do mês seguinte ao trimestre a que digam respeito, 

a lista dos contratos celebrados, com expressa referência aos respetivos valores de 

adjudicação e cabimento orçamental, seria apresentada à Câmara Municipal. 

Foi prometido aqui e foram dadas indicações para que os serviços da Câmara o 

fizessem automaticamente. 

A verdade é que, até hoje, os contratos não foram disponibilizados a este órgão. 

Vimos, desta forma, requerer a V. Ex.ª, nos termos do n.º 1, do Artigo 4º, do Regimento 

da Câmara Municipal de Caminha que, na próxima reunião de Câmara, faça parte da 

Ordem de Trabalhos a informação sobre os todos contratos celebrados pelo Senhor 

Presidente desde o início do mandato até ao final do mês de março de 2015, respetivos 

valores de adjudicação, assim como o respetivo cabimento orçamental, nos contratos 

celebrados em 2015. 

Pedem deferimento. 

Caminha, 06 de maio de 2015. 

Os vereadores do PSD. 

 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Caminha. 
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Na qualidade de vereadores eleitos vimos requerer a V. Exa., nos termos do nº.º1, do 

Artigo 4º, do Regimento da Câmara Municipal de Caminha, que na próxima reunião de 

Câmara se inclua na Ordem de trabalhos um ponto com informação sobre as 

prioridades, as linhas orientadoras e as áreas em que a maioria do executivo pretende 

investir recorrendo aos fundos comunitários do “Portugal 2020”. 

Pedem deferimento. 

Caminha, 06 de maio de 2015. 

Os Vereadores do PSD. 

 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Caminha. 

Na qualidade de vereadores eleitos, vimos requerer a V. Exa. a seguinte informação: 

Pagamentos efetuados às freguesias do concelho, de janeiro de 2015 até à data, assim 

como a que se refere cada um deles, se aos contratos de execução, se a subsídios ou 

a que obra. 

Pedem deferimento. 

Caminha, 06 de maio de 2015. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  cumprimentou os presentes e solicitou 

esclarecimentos sobre as várias atividades que têm sido suspensas no pavilhão de Vila 

Praia de Âncora, pelo facto de se encontrar fechado por falta de funcionários. Solicitou 

também esclarecimentos sobre uma obra que decorre na rua de São João, em que a 

vedação ocupa a via pública sem a possibilidade de circulação de cadeiras de rodas, 

bem como as portas de acesso à obra abrem para o exterior tapando a montra de uma 

loja ao lado, sendo que a proprietária já reclamou e já teve alguns prejuízos com a 

situação, não havendo o mínimo de segurança no local. 
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Perguntou se já abriu concurso para os seguros, bem como se o assalto à escola de 

Moledo foi comunicado à companhia de seguros, solicitando acesso à documentação 

respetiva. 

Disse que na última reunião de Câmara falou não só da ata desta última reunião de 

Câmara, mas falou também de outras atas, e de erros graves que estavam nas atas 

publicadas no site da Câmara. Referiu que alguns desses erros já tinham sido 

corrigidos em reunião de Câmara e depois não foram alterados e portanto o que pediu 

é que fossem corrigidos, uma vez que não faz parte dos serviços administrativos da 

Câmara e por isso não tem a obrigação de ver quais são as atas e assinalar o que é 

que tem de ser corrigido. Afirmou que relativamente à última reunião de Câmara 

poderia efetivamente ter enviado a declaração de voto escrita, no entanto como as 

reuniões de Câmara são gravadas as declarações de voto podem ser transcritas e que 

se de alguma forma aquilo que diz não fica percetível em gravação deve ser 

encontrada outra solução. Disse que o regimento não se sobrepõe à Lei, e que nos 

termos da Lei as atas deveriam ser feitas aquando de cada reunião, sendo no final da 

reunião lida a ata e assinada por todos, não sendo necessário estar quinze dias, um 

mês ou seis meses à espera de assinar uma ata ou de a ler, portanto ou obedece-se à 

Lei ou tem que haver algum respeito mutuo.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  cumprimentou os presentes e congratulou-se 

com a atribuição da Bandeira Azul a Vila Praia de Âncora, registando o regozijo do 

Município, sobretudo pela singularidade que o facto tem em si. Disse que efetivamente 

desde 1989 até 2014 é a primeira vez que o Município de Caminha tem quatro 

Bandeiras Azuis. Explicou que não foi tarefa fácil, sendo do conhecimento público que 

a praia de Vila Praia de Âncora tem especificidades muito próprias que dificultam a 
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qualidade da água; de todo o modo houve um esforço muito grande por parte dos 

funcionários da Câmara, só assim sendo possível ter uma qualidade de água excelente 

durante o ano de 2014, permitindo ao Município fazer pressão e utilizar o estatuto de 

exceção que a Bandeira Azul tem, porque em situação normal teria mais exigências. 

Louvou o trabalho de equipa realizado, agradecendo o apoio também da Agência 

Portuguesa do Ambiente, na pessoa do Eng.º Pimenta Machado, tendo tido sempre, da 

sua parte, uma excelente colaboração. Salientou sobretudo o facto do Município de 

Caminha ter quatro praias de reconhecida qualidade numa linha de praia relativamente 

curta, sendo um motivo de orgulho para todos. Referiu que por outro lado, estas 

distinções dão responsabilidades acrescidas, sendo necessário haver uma persistência 

na manutenção desta excelência de qualidade que as permita manter.  

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  disse que em relação ao pavilhão de Vila Praia de 

Âncora o que está a acontecer é do conhecimento geral, uma vez que vários 

funcionários estão de baixa médica. No entanto, e segundo a informação que tem do 

responsável do desporto, não houve nenhuma atividade que tenha sido interrompida 

por esse motivo.  

Relativamente ao concurso dos seguros, informou que já está na fase final, estando a 

ser analisadas as propostas e logo que seja adjudicada a carteira de seguros será 

também público. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  esclareceu que na situação da obra na Rua de 

São João, irá analisar a questão da circulação da cadeira de rodas, uma vez que é 

particularmente sensível a essas situações. Relativamente às restantes questões, e 

uma vez que o proprietário da loja ao lado já apresentou reclamação, explicou que 
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depois de questionados os serviços, e apreciadas as normas não havia nada de 

irregular a registar. Referiu que nestas situações as obras são sempre incómodas e 

causam os transtornos normais daí recorrentes. 

 

O Senhor Presidente  referiu as recentes vitórias a nível desportivo dos Clubes do 

Concelho, nomeadamente as do “Desnível Positivo”, que a propósito da prova da 

Peneda – Gerês, prova de grande importância do ponto de vista nacional e 

internacional, levou a que os atletas deste clube ficassem em primeiro lugar em termos 

absolutos, mas também de outros diversos setores. Assinalou as vitórias conseguidas, 

nomeadamente um primeiro lugar independente absoluto, em masculinos, um primeiro 

lugar independente absoluto, em feminino e um primeiro lugar individual, nos 

veteranos. Salientou as posições de Armando Antunes e Pedro Conde em terceiro 

lugar, Patrícia Amorim em primeiro lugar, Célia Sampaio em primeiro lugar individual, 

Ester Alves em primeiro lugar individual, Nuno Mendes Silva em segundo lugar 

individual, Telmo Veloso em terceiro lugar e Fernanda Verde e Pedro Gonçalves em 

segundo lugar de equipas mistas, sendo todas elas grandes vitórias e com grande 

esforço. 

Relativamente às questões sobre as declarações de voto, explicou que teve a 

informação dos serviços de que havia alguma dificuldade em compreender algumas 

das matérias a partir da gravação, tendo sido solicitado, por facilidade, que fosse 

cumprido o regimento nessa matéria. De facto o artigo 11º diz que qualquer membro da 

Câmara Municipal pode apresentar declarações de voto, as quais são exclusivamente 

apresentadas por escrito. Referiu que está sensível a que se encontre uma solução de 

compromisso, cumprindo o regimento com alguma maleabilidade, estando disponível 

para encontrar outra solução. 
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Relativamente às questões colocadas pelo Senhor Vereador Flamiano Martins sobre o 

debate dos fundos comunitários, disse que não é hábito que a oposição faça propostas 

para introduzir na ordem de trabalhos, no entanto considerou que existe esse direito e 

que isso até beneficia o debate público e politico, ficando satisfeito por o PSD querer 

fazer o debate e até lançar algumas propostas. Referiu que no futuro, sempre que o 

PSD apresentar propostas para reunião de Câmara, as colocará aos serviços no 

sentido de se avaliar a sua inclusão em reunião de Câmara. Explicou que sobre os 

fundos comunitários, será muito útil ter esse debate na próxima reunião de Câmara 

porque o próximo quadro comunitário é talvez a última oportunidade de nos próximos 

anos haver financiamento e liquidez no Concelho de Caminha. Verdadeiramente os 

tempos são difíceis para o País e o dinheiro que existe para investir nos próximos seis 

ou sete anos é o dinheiro que vier sobretudo dos fundos comunitários. A metodologia 

que o Governo tem seguido sobre esta matéria tem lançado algumas dúvidas aos 

Municípios e às CCDR’s, e a verdade é que apesar de, em abstrato, existir mais 

dinheiro para os quadros de financiamento portugueses, é claro que existe menos 

dinheiro para os Municípios. Existe também por parte do governo a intenção de 

canalizar muitos fundos comunitários para questões ligadas á competitividade, 

internacionalização e apoio às empresas. Portanto muita da fatia que era entregue aos 

Municípios, atualmente, será canalizada para as empresas. Entendeu, relativamente a 

várias temáticas que se deveria colocar em algumas matérias a questão às 

Comunidades Intermunicipais sobre que investimentos devem ser indicados para o 

futuro. Este processo está mais demorado do que seria previsto e tem vindo a ser 

solicitado com prazos muito curtos para os Municípios tomarem posição sobre alguns 

investimentos que se vão fazer. No Município existem contingências relativamente à 

priorização, havendo por isso dificuldades em antever o futuro. O mapeamento que 
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hoje é pedido aos Municípios, basicamente transmite uma mensagem que é que dizer 

que investimentos pretendem fazer até 2020. Informou também que a Câmara tem feito 

algum trabalho nessa matéria, indicando já algumas priorizações como na área da 

modernização administrativa, educação, círculo urbano da água, cultura, equipamentos 

sociais e saúde. Referiu que tem havido interferências inadmissíveis por parte da 

Administração Central que terão de ser denunciadas, uma vez que não são abonatórias 

para quem tem de tomar decisões. 

Relativamente à informação dos contratos celebrados pelo Município, disse que 

concorda em absoluto com o Senhor Vereador Flamiano Martins, uma vez que já 

solicitou essa informação aos serviços, comprometendo-se a incluir essa matéria para 

a próxima reunião de Câmara. 

De seguida, leu a resposta ao requerimento apresentado pela Senhora Vereadora 

Liliana Silva, que a seguir se transcreve: 

Em resposta ao requerimento da senhora Vereadora Liliana Silva de 22 de Abril de 

2015, onde se requer o envio em papel da cópia das propostas levadas a Reunião de 

Câmara, bem como a disponibilização dos originais das mesmas naquela Reunião, 

cumpre esclarecer o seguinte: 

Exma. Senhora. 

Liliana Silva. 

Vereadora do PSD. 

1 – A solicitação da senhora Vereadora Liliana Silva que pretende ser o objeto do 

requerimento a que se responde, baseia-se em premissas falsas vertidas em cada um 

dos considerandos que obriga a um esclarecimento completo e, espera-se, definitivo. 

2 – Em primeiro lugar, é verdade que o envio de documentação via informática nunca 

tinha sido posto em causa anteriormente, pelo menos no tempo de mandato deste 
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executivo. Mas, não é menos certo, que quem colocou o procedimento em crise foram 

os senhores deputados do PSD na Assembleia Municipal. Nunca, em nenhuma 

Reunião de Câmara, nem em concreto, nem em abstrato, a questão tinha sido 

levantada. 

3 – Em segundo lugar, é falso, e cito, “que quase nunca têm os originais para serem 

exibidos em reunião de câmara”. De facto, os serviços asseguram sempre, repito, 

sempre, que os originais das propostas estejam em cada Reunião de Câmara, assim 

como asseguram (e publicitam por edital) a existência permanente dos originais das 

propostas e dos documentos que as suportam, junto do serviço, nos dias que medeiam 

entre a convocatória e a própria reunião. 

4 – Em terceiro lugar, não há memória nem registo de algum original de proposta ter 

sido solicitada em Reunião de Câmara e, por maioria de razão, ter sido negada a sua 

exibição. O que já aconteceu e é completamente diferente, é ter sido solicitada a 

consulta a um processo distinto da proposta em análise e ter sido transmitido, 

naturalmente, que os serviços disponibilizariam a sua consulta num momento posterior 

à Reunião de Câmara. 

5 – Em quarto lugar, nunca foi negada qualquer consulta a qualquer processo existente 

nos serviços da Câmara Municipal. Essa metodologia foi abandonada no dia em que 

tomou posse este executivo. O que já aconteceu foram solicitações dos senhores ou da 

senhora vereadora para consultarem determinados processos e ter sido solicitado que 

essa solicitação fosse colocada por escrito. Por um lado, é uma forma de evidenciar o 

histórico de consulta de um processo, por outro, em alguns casos, como processos 

ligados aos Recursos Humanos que podem conter informação pessoal ou privada, é 

um modo de aferição da regularidade da consulta desejada. 
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6 – Em quinto lugar, a propósito do considerando que refere o “incidente grave relativo 

à proposta do relatório de contas aprovado pela vossa maioria no dia 1 de abril e que 

poderia ter sido sanado com toda a compreensão”, só podemos concordar. A primeira 

possibilidade de resolução do assunto “com toda a compreensão” teria passado por os 

vereadores do PSD terem feito o seu trabalho de casa, detetado o problema na 

Reunião de Câmara e levantado a questão.  

Não o fizeram. A segunda possibilidade de resolução compreensiva do assunto, teria 

passado por os senhores deputados do PSD terem levantado a questão ou antes da 

própria sessão, ou no início, ou, no mínimo, antes do debate do próprio ponto da ordem 

de trabalhos na Assembleia Municipal. Nunca de madrugada. Houve várias 

possibilidades para esclarecimento de uma dúvida, mas houve quem só estivesse 

interessado em criar e alimentar um incidente inócuo com fins partidários. 

7 – Ainda a propósito do considerando mencionado no ponto anterior, só para que não 

reste nenhuma dúvida, o original da proposta do relatório de prestação de contas 

estava na própria Reunião de Câmara, como estão sempre todas as propostas, e 

bastava ter sido solicitada a sua consulta (o que não aconteceu) para que a mesma 

fosse deferida. 

8 – Em sexto lugar, não foi o Presidente que veio colocar em causa a fiabilidade e 

veracidade dos ficheiros informáticos, quem o fez foram os deputados do PSD na 

Assembleia Municipal. O que o Presidente veio informar, sempre pareceu óbvio 

embora seja do desconhecimento da senhora Vereadora Liliana Silva: os ficheiros são 

cópias digitais dos originais, cópias que resultam, em parte, do manuseamento 

humano. Como as fotocópias. Quer uma, quer outra metodologia de cópia e divulgação 

estão, por isso, sujeita ao erro da pessoa responsável pelo manuseamento ou da 
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máquina. Cabe a cada uma das vereadoras e cada um dos vereadores cuidar de que 

algum possível erro ou lapso possa ser corrigido. 

9 – Em sétimo e último lugar, não é verdade que o documento “aprovado em reunião 

de câmara no dia 1 de abril” continha as folhas 117 e 118 em branco. O documento 

aprovado na Reunião de Câmara estava completo e dele se fez cópia que foi enviada 

para os deputados da Assembleia Municipal. O ficheiro informático enviado aos 

senhores Vereadores, segundo denunciado, é que teria essas folhas em branco. Há 

uma imensa diferença entre um facto e o outro. 

Assim sendo, corrigidas que estão as premissas da senhora Vereadora Liliana Silva 

mas de modo poder reforçar os instrumentos de decisão de todos os senhores 

vereadores, informo que determinei, já para esta Reunião de Câmara, que ao mesmo 

tempo que são enviados os ficheiros informáticos e disponibilizados os processos para 

consulta, como sempre aconteceu, possam ainda ser enviadas cópias em papel para 

cada um e cada uma dos senhores e senhoras vereadoras, por motorista, com 

protocolo, para cada um das moradas indicadas no ato de tomada de posse. 

Já quanto à solicitação de que os originais estejam disponíveis em sede de reunião de 

Câmara, reitero a redundância do pedido, uma vez que sempre se agiu assim no 

mandato em curso. 

Com os melhores cumprimentos. 

O Presidente da Câmara Municipal,  

-Miguel Alves- 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que relativamente à obra da rua de São 

João, ainda bem que o Senhor Vereador ficou sensível com a questão da passagem de 

cadeiras de rodas, porque não necessita de ir comprovar, confiando que efetivamente 



12 

 
Câmara Municipal de Caminha 

Ata 38/15 de 2015/05/06 

 

 

não tem qualquer tipo de rampa de acesso. Referiu que pessoalmente já fez questão 

de passar no local e fazer essa verificação. Solicitou que este problema fosse 

efetivamente alterado, tendo a mesma sensibilidade para com os comerciantes que 

com uma obra em frente as montras da loja não conseguem vender, efetivando 

grandes prejuízos. 

Relativamente à questão colocada sobre o pavilhão municipal de Vila Praia de Âncora 

disse que o facto do Senhor Vereador Rui Teixeira não ter o reporte destas situações 

torna-se grave. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  respondeu que tinha contactado o responsável pelo 

desporto naquele momento e lhe confirmou que não houve nenhum cancelamento. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que houve atividades que foram suspensas, 

na semana passada e no dia de ontem à tarde, em que uma atividade estava marcada 

para as 19:30 horas e só começou às 20:30 horas, que foi quando efetivamente houve 

um funcionário. Referiu que tem conhecimento que há vários funcionários de baixa, 

sendo que isso não invalida de se mobilizar outros trabalhadores para que as 

atividades não sejam afetadas. 

Relativamente ao concurso público dos seguros perguntou onde é que o mesmo está 

publicado. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  respondeu que o concurso está publicado em Diário 

da República. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  perguntou se o assalto à escola de Moledo já 

tinha sido comunicado à companhia de seguros, uma vez que o assalto já foi em 

Janeiro. 

Relativamente à resposta que o Senhor Presidente deu ao requerimento apresentado, 

agradeceu a oportunidade de esclarecer, uma vez que em Assembleia Municipal não o 

pode fazer. Referiu que quando o Senhor Presidente diz que as cópias digitais são 

cópias dos originais, e posteriormente diz que os documentos que foram enviados para 

os Senhores Vereadores tinham essas folhas em branco mas os que foram enviados 

para a Assembleia Municipal não tinham. Disse que não faz sentido nenhum e que 

efetivamente os documentos recebidos pelos Senhores Vereadores do PSD tinham a 

folha 117 e 118 em branco, colocando o seu computador à disposição para se 

comprovar este facto. Explicou que já tinha alertado em sede de reunião de Câmara 

que o documento estava todo mal estruturado, estava rasurado, com folhas paginadas 

à mão, sem rubrica do Senhor Presidente e com um manual de procedimentos do 

executivo anterior. Da mesma forma que não podia alertar para a falta das folhas 

porque não tinha conhecimento do que faltava nessas folhas. Explicou que a retificação 

mencionada em Assembleia Municipal, enviada a 30 de Março, não era a retificação às 

folhas em causa, mas sim à informação que a suporta, portanto não foi enviada 

qualquer retificação às folhas 117 e 118. 

Lamentou que o despacho relativo à apresentação das declarações de voto só tivesse 

sido entregue no momento. Disse que essa obrigação só está no regimento, mas que 

legalmente não tinham que apresentar as declarações de voto por escrito, da mesma 

forma que a lei refere que as atas deveriam ser lavradas no próprio dia e sendo 

posteriormente assinadas nos termos do art.º 91 e 92 da Lei das Autarquias Locais. 

Disse que efetivamente alguém tem dificuldade em entender aquilo que diz, uma vez 
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que nas atas as suas intervenções são sintetizadas ao máximo, questionando o que se 

esta a passar.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que não quer estar a discutir uma 

simples ocupação de via pública, sendo muito fácil quando se está fora do contexto dos 

problemas. A Senhora Vereadora fala de barulho, de pó e efetivamente quando há 

obras há barulho e há pó, sendo que neste caso as obras estão embargadas pelo que 

não há barulho nem pó. Explicou que há regras de segurança a cumprir, não sendo 

permitido determinados acessos em situação de obra, prevenindo acidentes. Disse que 

na questão do acesso da cadeira de rodas vai analisar a lei das acessibilidades por 

forma a perceber se é aplicável em situações de obra como esta. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que a questão das contas já lhe parece esgotada, 

porque dizem-se muitas coisas para tentar baralhar os factos. Explicou que o facto de a 

lei não prever a forma de entrega das declarações de voto e o regimento prever, tem 

que se cumprir nos termos do regimento. 

Esclareceu que nunca ninguém disse que na retificação enviada posteriormente 

estavam as folhas em causa, não tendo nada a ver com esse assunto. Explicou que o 

Senhor Deputado Rui Taxa disse na Assembleia Municipal foi que os Senhores 

Vereadores receberam na Câmara um ficheiro informático do qual não contava as 

folhas 117 e 118 no momento, tentou-se aferir essa situação, não se conseguindo uma 

vez que o ficheiro no “We Transfer” tem um tempo de vigência. Mesmo assim, referiu 

que acredita que isso possa ter acontecido, sendo totalmente normal que num 

documento de duzentas páginas isso possa acontecer. Mesmo assim referiu que, o que 

é aprovado em reunião de Câmara não é uma fotocópia nem uma digitalização, é uma 
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proposta em original, que estava na reunião de Câmara disponível para consulta. O 

referido documento foi aprovado, dele foi tirado cópias para enviar para a Assembleia 

Municipal. Referiu que relativamente às acusações ilegítimas como “martelar” e 

“sonegar informação”, já respondeu a essa matéria não querendo alimentá-la mais. 

Concluiu dizendo que toda a gente percebeu que o Senhor Deputado Rui Taxa não 

terá detetado esse erro no momento da Assembleia Municipal, não tendo alertado para 

o problema durante toda Assembleia Municipal, durante aquelas cinco horas o PSD 

sabia que ia fazer aquele número e durante todas aquelas cinco horas foi debatendo as 

contas para depois fazer aquele anúncio previamente estudado.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  solicitou novamente informação sobre a 

participação do assalto da escola de Moledo. 

Disse que quem fez questão de ler a resposta ao requerimento do PSD foi o Senhor 

Presidente, portanto quis certamente que voltássemos ao tema, não tendo nenhum 

problema em falar das contas, nem do que se passou. Referiu que o executivo não 

defendeu as contas em Assembleia Municipal, mas o PSD rebateu-as para não se 

dizer que se estava a criar um caso para não falar das contas. Referiu que as contas 

tem um prejuízo de 1,7 milhões de euros, bem como, na informação financeira da 

Assembleia Municipal, constava que em cerca de três, quatro meses, apareceram 3 

milhões de euros em faturas por pagar do anto anterior e que não foram contabilizadas 

antes. Disse que surgiram imensos dados novos e isso foi tudo rebatido em 

Assembleia Municipal, voltando a referir que o órgão executivo nem sequer falou das 

contas. Referiu que a lei efetivamente não acompanha a evolução informática e o 

Senhor Presidente sabe disso, tendo dessa forma conseguido dar a volta ao assunto 

desvalorizando os ficheiros informáticos, dizendo que o que tem validade são os 



16 

 
Câmara Municipal de Caminha 

Ata 38/15 de 2015/05/06 

 

 

originais em papel. Disse que a retificação às folhas 117 e 118 nunca lhes chegou, 

contrariando aquilo que a Chefe de Divisão afirmou na informação escrita lida na 

Assembleia Municipal, que tinha dado conta de um lapso e no dia 30 de Março teriam 

enviado a retificação. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que a retificação enviada a 30 de Março dizia 

respeito ao documento inicial, situação que nada tem a ver com as folhas 117 e 118.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que efetivamente deram conta que o 

documento não estava bem, tentando enviar uma retificação, mas infelizmente aquelas 

duas folhas não chegaram. Referiu que posteriormente quando prepararam a 

Assembleia Municipal foi muito fácil chegar à conclusão que havia lacunas. Disse que 

efetivamente o “We Transfer” tem um tempo limite de consulta, mas acredita que 

informaticamente é possível aferir o que realmente foi enviado. Afirmou que os ficheiros 

informáticos não tem validade legal, sendo que o que vale é o que está em papel. 

 

O Senhor Presidente  disse que os ficheiros informáticos são cópias. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que uma vez que são cópias então deveriam 

constar as folhas 117 e 118. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que são cópias digitais, sendo que não cópia que é 

feita digitalmente não terá passado aquelas páginas. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que então se são cópias digitais dos 

originais, entende-se que os originais não tinham aquelas duas folhas. 

 

O Senhor Presidente  afirmou que nas cópias digitais bem como nas fotocópias pode 

acontecer um lapso. Referiu que o que tem validade é o original, em papel, que estava 

na reunião de Câmara. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que o documento sai da reunião de 

Câmara com o funcionário que acompanha as reuniões e é entregue à Assembleia 

Municipal, não tendo o funcionário inventado duas folhas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que o que se passou foi que o 

documento digitalizado era um documento prévio, sem ser rubricado pelo Senhor 

Presidente e que a página 117 e 118, que não tinham a informação, foram inseridas 

posteriormente. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que não foi inserido 

posteriormente. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  referiu que quando o Senhor Presidente 

rubricou o documento os quadros já estavam inseridos, mas o documento que os 

Senhores Vereadores receberam tinham essas páginas em branco. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que o documento estava pronto, 

tendo sido impresso, à pressa, para mandar dentro do prazo das 48 horas. Como é do 
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conhecimento, os quadros em Excel quando não estão devidamente ajustados ao 

formato da página, ou não imprime numas versões ou imprime em várias páginas 

sucessivas. Nesta versão não imprimiu. Imprimiu-se o relatório todo, numerou-se, 

digitalizou-se e enviou-se aos Senhores Vereadores. Na segunda-feira seguinte 

verificou-se que faltavam aquelas duas páginas, que foram impressas nessa altura, e 

quando foi a reunião de Câmara estava completo, não se tendo acrescentado uma 

vírgula. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  referiu que não disse que tivessem colocado 

os quadros posteriormente e com maldade, mas o que disse anteriormente verifica-se 

que aconteceu assim mesmo, porque é sempre um documento feito à pressa e à última 

da hora. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que fica provado então que na segunda-feira 

esses quadros não estavam no ficheiro enviado aos Senhores Vereadores, bem como 

o executivo tinha conhecimento dessa situação e não informou dessas alterações. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que o documento aprovado em 

reunião de Câmara é exatamente o mesmo que foi aprovado em Assembleia Municipal. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA Nº 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2015 /04/15 
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Nos termos do disposto no n.º2, do artigo 57º, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, 

propõe-se : 

- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária do dia quinze de Abril de dois mil e 

quinze. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano 

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

  

PROPOSTA Nº 2 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2015/04/01  

  

Nos termos do disposto no n.º2, do artigo 57º, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, 

propõe-se : 

- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária do dia um de Abril de dois mil e quinze. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira e Vanda Pêgo, 1 

voto contra da Senhora Vereadora Liliana Silva e 1 abstenção do Senhor Vereador 

Flamiano Martins. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  apresentou a seguinte declaração de voto: Voto 

contra esta proposta de ata por considerar que não estão todas as informações 

fornecidas por mim em sede de reunião de câmara. Lamento a forma sintética como as 

minhas intervenções têm sido redigidas, algo que começa a ser cada vez mais 

frequente. 
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De seguida entregou e leu o seguinte requerimento: 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Caminha  

Dr. Miguel Alves 

Requerimento 

Data: 6 de maio de 2015 

Assunto: Gravação da reunião de Câmara de 1 de abril de 2015. 

Ao abrigo da lei n.º 75/2013 de 12/09, venho, na qualidade de vereadora com o 

estatuto de direito de oposição, nesta Câmara, requerer a V. exa. Que me seja 

facultada a gravação da reunião de Câmara do dia 1 de abril de 2015. 

Mais solicito, que sejam cumpridos os prazos legais para o cumprimento da 

informação. 

Peço deferimento. 

  

PROPOSTA Nº 3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NÚMERO 577/02 - 

REQUERENTE: ANTÓNIO AUGUSTO LOURENÇO DA CHÃO - REVO GAÇÃO DE 

DESPACHO 

  

O requerente do processo de loteamento identificado em epígrafe, solicitou que seja 

proferida deliberação de Câmara Municipal a revogar o licenciamento deferido por 

despacho de 13 de dezembro de 2003. 

Uma vez que, conforme informação dos serviços, não é possível concretizar o 

loteamento nas condições construtivas do alvará emitido. 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a revogação do despacho datado 

13 de março de 2003, que deferiu o pedido de aprovação do loteamento. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que se trata de um processo de 

loteamento do ano 2002 que foi aprovado em março de 2003, havendo depois vários 

episódios com o IPPAR pelo facto do loteamento se encontrar perto do Côto da Pena. 

Houve reuniões e várias posições díspares, havendo uma posição da parte do IPPAR 

dizendo que o Município não poderia aprovar o referido loteamento. Na sequencia 

deste longo processo, aconteceu que em 2006 o Município entendeu apresentar em 

tribunal uma ação contra o IPPAR e contra o Concelho de Ministros que tinha 

declarado a nulidade do ato administrativo. Em 2013 o acórdão foi considerado 

improcedente e portanto não é possível concretizar o loteamento tendo que se 

submeter a reunião de Câmara a proposta de revogação do despacho de deferimento. 

Disse que o loteador pretende ser ressarcido, sendo do entendimento dos serviços 

jurídicos da Câmara é que o que terá de ser assumido pelo município é o valor das 

taxas e licenças entretanto cobradas, no que diz respeito às oportunidades perdidas é 

um assunto que posteriormente terá que ser defendido. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  perguntou se o valor a pagar já é conhecido. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que o loteador apenas diz que quer 

ser ressarcido. Referiu que o parecer jurídico diz que as taxas e despesas que 

apresente com comprovativos terão de ser pagas, no que diz respeito às oportunidades 

que foram perdidas é um assunto que terá a devida discussão. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 0 votos contra e 
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3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo.  

  

PROPOSTA Nº 4 - EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS ASSOCIADAS À 

UTILIZAÇÃO DA PRAIA DA GELFA - FORNECIMENTO E EXECU ÇÃO DAS BASES 

DOS PAVIMENTOS SUBJACENTES ÀS GRELHAS DE ENRELVAMEN TO E 

PREENCHIMENTO DOS ALVÉOLOS - PARQUE DE ESTACIONAMEN TO DA PRAIA 

DA GELFA 

  

Tendo em conta a informação dos serviços técnicos sobre a empreitada em título 

propõe-se : 

Que o Município garanta ao Conselho de Administração da Sociedade Polis Litoral 

Norte, que irá assegurar a componente financeira da comparticipação relativa 

“Fornecimento e execução das bases dos pavimentos subjacentes às grelhas de 

enrelvamento e preenchimento dos alvéolos do parque de estacionamento da Gelfa”, a 

qual propõe-se sob forma de realização de capital; 

Garantir ainda à Sociedade Polis Litoral Norte, que no caso do contrato adicional para 

“Fornecimento e execução das bases dos pavimentos subjacentes às grelhas de 

enrelvamento e preenchimento dos alvéolos do parque de estacionamento da Gelfa”, 

não ser objeto de nenhum financiamento quer nacional, quer regional de fundos 

comunitários, assegurará através da inscrição no orçamento municipal para 2016, a 

totalidade das verbas necessárias para a execução da referida empreitada, verbas 

essas que se estimam em 55 000,00€ + IVA (cinquenta e cinco mil euros mais IVA). 

Mais se propõe que seja submetida à Assembleia Municipal para aprovação. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  solicitou mais informações sobre a proposta, 
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porque lhe parece que o projeto de especialidades executado pelos serviços técnicos 

da Câmara não consideraram estes valores. Referiu ter dúvidas e que irá votar conta, 

uma vez que a obra acaba em 2015 e este compromisso é para 2016. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que se trata de uma ação que não foi considerada 

pelos serviços. Questionado que foi pelo empreiteiro este assunto, as alterações terão 

que ser feitas, sendo que o compromisso tem que ser assumido em 2016, consistindo 

na realização de capital que consiga cobrir os montantes.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 1 voto contra do 

Senhor Vereador Flamiano Martins e 2 abstenções das Senhoras Vereadoras Liliana 

Silva e Vanda Pêgo. 

 

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

Voto contra porque, além de ser uma proposta que não devia vir a esta reunião porque 

este tipo de erros não deviam acontecer, entendo que a proposta é confusa: a obra 

termina em junho de 2015 e  estamos a comprometer já o orçamento 2016. Não me 

parece um processo claro e, por isso, não votarei nem a favor nem me absterei. 

  

 

PROPOSTA Nº 5 - DESIGNAÇÃO DOS ELEMENTOS DE JÚRI PA RA OS 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS DOS CARGOS DIRIGENTES 

  

Por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 
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27/11/2014 e de 12/01/2015, respetivamente, foi determinado a abertura de 

procedimentos concursais para provimento do cargo de dirigentes intermédios de 2º 

grau – Chefes de Divisão Municipal, paras as divisões abaixo mencionadas: 

Divisão de Finanças de Administração; 

Divisão de Ambiente, Economia e Serviços; 

Divisão de Urbanismo, Planeamento, Obras e Edifícios; 

Divisão de Educação, Cultura, Ação Social, Turismo e Desporto. 

Em conformidade com o disposto no n.º 2 e 3, do art.º 13º, da Lei 49/2012, de 29 de 

agosto, foram efetuadas consultas para constituição dos júris de cada um daqueles 

procedimentos, ficando assim constituídos: 

Divisão de Finanças e Administração 

Presidente: Dr.ª Margarida Cancela de Amorim Henriques Pereira, administradora do 

IPVC; 

1º Vogal: Dr. Sandro Miguel da Costa Louro, Chefe de Divisão Económica e Financeira; 

2º Vogal: Dr. Luís Manuel Mendes Monteiro, Técnico Superior da área de 

Gestão/Economia. 

Divisão de Ambiente, Economia e Serviços 

Presidente: Dr. José Manuel Ferreira da Silva, Professor adjunto e coordenador da 

área científica de ciências da engenharia e tecnologia; 

1º Vogal: Dr.ª Fátima Alexandra Faria da Costa, Chefe de Divisão de Gestão Municipal; 

2º Vogal: Dr.ª Aida Maria Boalhosa Pereira, Chefe de Divisão de Administração Geral e 

Finanças.  

Divisão de Urbanismo, Planeamento, Obras e Edifícios 

Presidente: Dr. José Manuel Ferreira da Silva, Professor adjunto e coordenador da 

área científica de ciências da engenharia e tecnologia; 
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1º Vogal: Arq. Isabel Maria Viana Ferreira Rodrigues, Diretora do Departamento de 

Ordenamento do Território e Ambiente; 

2º Vogal: Arq. Maria Eduarda Lopes Fontelo Gomes Martins, Chefe de Divisão de 

Urbanismo e Ambiente. 

Divisão de Educação, Cultura, Ação Social, Turismo e Desporto 

Presidente: Dr. José Pedro Arieiro Gonçalves Bezerra, Coordenador do grupo 

disciplinar de ciências do desporto; 

1º Vogal: Dr.ª Maria Joana Pinto Rodrigues, Chefe de Divisão de Educação, Cultura e 

Ação Social; 

2º Vogal: Dr.ª Aida maria Boalhosa Pereira, Chefe de Divisão de Administração Geral e 

Finanças. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a designação dos elementos de júri para os procedimentos 

concursais dos cargos dirigentes. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que só depois do procedimento ser 

aprovado em reunião de Câmara e Assembleia Municipal e publicado em Diário da 

Republica é que o concurso será tornado público. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que quem foi eleito Presidente da Câmara foi ele 

próprio, pelo que tem autonomia para decidir quando abre os concursos para admissão 

de pessoal. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que nunca pôs em causa o Senhor 

Presidente e que só chamou a atenção anteriormente para o facto da ilegalidade de 
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poder haver dinheiros estarem a ser pagos a mais a funcionários que depois teriam 

que restituir, caso não fosse correta a abertura do concurso. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que o que está em causa é de 

saber quando é que se inicia o procedimento, a Senhora Vereadora entende que se 

inicia o processo quando abre o concurso, mas há quem defenda que o procedimento 

se inicia quando há um despacho do Presidente nesse sentido.  

 

O Senhor Presidente  disse que sobre esta matéria estão assegurados todos os 

passos, uma vez que os pareceres jurídicos não colocam dúvida nenhuma. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 1 voto contra do 

Senhor Vereador Flamiano Martins e 2 abstenções das Senhoras Vereadoras Liliana 

Silva e Vanda Pêgo. 

 

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

Voto contra porque tal como o Senhor Presidente considera que é quem define os 

timings para realização do concurso, eu não concordo com o mesmo, pelo que voto 

contra. 

  

PROPOSTA Nº 6 - HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DEFINITIVA DOS  AUXÍLIOS 

ECONÓMICOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 

  

Conforme estipulado n.º 5, art.º 10º, do regulamento de incentivos aos auxílios 
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económicos aos estudantes do ensino superior, compete à Câmara Municipal apreciar 

a lista definitiva dos candidatos que lhes foram atribuídos incentivos. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a referida lista. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano 

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

  

PROPOSTA Nº 7 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

ARRENDAMENTO DA LOJA NÚMERO 3 NAS PISCINAS MUNICIPA IS - VILA 

PRAIA DE ÂNCORA 

  

Conforme informação dos serviços, encontra-se vaga a loja número 3 das piscinas 

municipais de Vila Praia de Âncora. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o caderno de encargos e a 

abertura do concurso para arrendamento do espaço destinado à instalação de um 

estabelecimento comercial nas piscinas municipais de Vila Praia de Âncora. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se a pessoa que está indicada para 

Presidente do júri, o Arq.º Filipe Fernandes, pode ser Presidente do júri. Perguntou 

também qual o cargo ocupado pelo Arq.º Filipe Fernandes na Câmara Municipal. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  reiterou a dúvida do Senhor Vereador Flamiano 

Martins, uma vez que a pessoa em causa reside na área do concurso e ocupa um 

cargo de nomeação politica. De seguida entregou e leu o seguinte requerimento:  
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Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Caminha  

Dr. Miguel Alves 

Data: 6 de maio de 2015 

Assunto: informações – despachos 

Ao abrigo da lei n.º 75/2013 de 12/09, vimos, na qualidade de Vereadores com estatuto 

de direito de oposição nesta Câmara, requere a V. Exª que nos sejam facultados os 

seguintes elementos: 

Cópia dos despachos de nomeação dos cargos políticos; 

Cópia dos despachos de nomeação dos secretários da presidência e de vereação; 

Cópia dos contratos de prestação de serviços de apoio à comunicação social. 

Mais solicitamos, que sejam cumpridos os legais para o cumprimento da entrega da 

informação. 

Pedem deferimento. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que o Senhor Arq.º Filipe Fernandes é secretário do 

Senhor Vereador Guilherme Lagido. Sobre a legitimidade de poder ser Presidente do 

júri, solicitou a presença da Técnica Superior Joana Campos para prestar os devidos 

esclarecimentos. 

 

A Técnica Superior Joana Campos  explicou que não vê nenhuma razão que impeça 

o Senhor Arq.º Filipe Fernandes de ser presidente do júri, uma vez que no Código do 

Procedimento Administrativo e no Código dos Contratos Públicos não há nenhum 

motivo de impedimento. 
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A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Votamos contra por ter dúvidas acerca da legalidade de colocar 

como presidente de júri de um concurso alguém que é da confiança política do 

executivo, que exerce um cargo de confiança política nesta câmara e que é morador na 

freguesia onde o concurso vai decorrer. 

  

PROPOSTA Nº 8 - ALARGAMENTO DO HORÁRIO DOS BARES DO  CONCELHO 

DE CAMINHA 

  

Compete à Câmara Municipal, nos termos do Regulamento dos Horários de Abertura e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços 

do Concelho de Caminha alargar os períodos de abertura e encerramento dos 

estabelecimentos. 

Assim, tendo em conta que se prevê a visita ao Concelho de Caminha de milhares de 

pessoas aquando da passagem do Rally de Portugal, procurando-se deste modo 

oferecer aos visitantes as melhores condições de diversão, propõe-se  que a Câmara 

Municipal delibere aprovar o alargamento dos bares do Concelho de Caminha, para as 

03H00 nas noites de 21/22, 22/23 e 23/24 de Maio de 2015. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou qual o vínculo da funcionária Maria 
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Clara Pereira Barbosa Barroso e se é legítimo deliberar-se sobre uma informação 

produzida por uma funcionária que não é funcionaria da Câmara. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que a funcionária tem um vínculo com a Câmara que 

não se recorda qual é especificamente, portanto confia em toda a informação que 

prestou, bem como dos pareceres da Senhora Coordenadora Técnica e Chefe de 

Divisão. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que partilhava as dúvidas do Senhor 

Vereador Flamiano Martins e que já anteriormente tinha alertado para essa situação. 

 

O Senhor Presidente  explicou que esta proposta tem a ver com o fim de semana do 

rally, sendo esta uma forma de oferecer uma noite mais longa e mais agradável a 

quem visita o Concelho. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Votamos contra porque temos dúvidas sobre o facto desta 

deliberação se suportar numa informação de uma funcionária que aparentemente não 

tem vínculo ao município. 
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PROPOSTA Nº 9 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ACADEMIA D E MÚSICA 

FERNANDES FÃO 

  

No âmbito do preceituado na alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, é da competência da Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza cultural, educativa e recreativa de interesse 

para o Município. 

Assim, nos termos da informação dos serviços, propõe-se  que seja atribuído um 

subsídio no valor de 5.000,00 euros (cinco mil euros) à Academia de Música 

Fernandes Fão, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento das atividades desta 

associação e em contrapartida a Academia de Música Fernandes Fão compromete-se 

a participar nas atividades do Município, nomeadamente na “Memória do Holocausto 

nos 70 anos do Dia da Vitória - Memória da Vitória Aliada e das Vitimas do 

Holocausto”, “Masterclass Piano com a presença de Nicasio Gradaille Peña”, “O Direito 

à Música”, 3 Concertos resultantes do Concurso Interno de Piano e na Festa do Mar e 

da Sardinha. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Concordamos plenamente com a atribuição do subsídio, mas 

votamos contra porque não nos forneceram a informação necessária sobre os fundos 
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disponíveis para a correta e legal análise da proposta. 

  

PROPOSTA Nº 10 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA A REALIZAÇÃO DA 3ª 

MARATONA DE BTT DE VILA PRAIA DE ÂNCORA 

  

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

Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o Município, incluído as que contribuam para a 

promoção da saúde. 

Assim, nos termos da proposta do Senhor Vereador do Pelouro, propõe-se  que a 

Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um subsídio no montante de 

3.000,00€ (três mil euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Praia de Âncora para a realização da 3ª maratona de BTT. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  perguntou se a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora solicitou o subsídio, que uma vez que a 

proposta só está baseada num despacho do Senhor Vereador Rui Teixeira. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que existe um pedido de subsídio, o qual solicitou 

que fosse entregue cópia aos Senhores Vereadores. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, e 0 

abstenções. 



33 

 
Câmara Municipal de Caminha 

Ata 38/15 de 2015/05/06 

 

 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Concordamos plenamente com a atribuição do subsídio, mas 

votamos contra porque não nos forneceram a informação necessária sobre os fundos 

disponíveis para a correta e legal análise da proposta. 

  

PROPOSTA Nº 11 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE L ICENÇAS À 

ASSOCIAÇÃO TRIATLO DE CAMINHA 

  

No âmbito do preceituado na alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, é da competência da Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza cultural, desportiva e recreativa de interesse 

para o Município. 

Assim, nos termos da informação dos serviços e dada a importância deste evento, 

propõe-se  a isenção do pagamento das taxas das licenças necessárias à realização 

do evento, nomeadamente ocupação de espaço público, publicidade e venda 

ambulante – material promocional do evento à Associação Triatlo de Caminha. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano 

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

  

PROPOSTA Nº 12 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO DE 

ESPAÇO PÚBLICO - REQUERENTE: LUÍS GONÇALVEZ DOMINGU EZ 

  



34 

 
Câmara Municipal de Caminha 

Ata 38/15 de 2015/05/06 

 

 

Luís Gonçalvez Dominguez requereu, em 10/04/2015, autorização para Ocupação de 

Espaço Público com velharias para a Praça da República em Vila Praia de Âncora. 

Uma vez deferido o pedido por despacho do Senhor Vice-Presidente, vem o requerente 

solicitar a isenção do pagamento das respetivas taxas, tratando-se de uma atividade 

que pode ter impacto positivo na economia de Vila Praia de Âncora propõe-se  que a 

Câmara Municipal delibere aprovar a isenção das taxas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que o requerente é o mesmo organizador 

da feira de velharias de Caminha, que aluga o espaço todo e cobra os espaços aos 

expositores, ou seja, subaluga. Referiu que não lhe parece legítimo, sendo que a 

Câmara Municipal deveria averiguar o que se passa. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  perguntou se o Senhor Vereador Flamiano 

Martins leu o despacho sobre o assunto, uma vez que o mesmo refere que durante os 

oito meses até ao final do ano sejam isentas as taxas ao requerente e no final do ano 

seja avaliada a situação. 

 

O Senhor Presidente  explicou que aquilo que se passa ao ceder o espaço público 

sem pagamento e das pessoas fazerem disso a sua vida acontece em várias 

circunstâncias, sendo que a decisão que a Câmara toma neste caso é perante a 

necessidade identificada de se poder ter uma Praça da República mais viva em Vila 

Praia de Âncora. Desse ponto de vista apareceu a oportunidade de alguém que já tem 

um historial de qualidade. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  perguntou se os artesãos que vêm para a feira de 
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artesanato pagam o espaço.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que esses artesãos não pagam. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, e 0 

abstenções.   

  

PROPOSTA Nº 13 - HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS NÚMEROS 1 E 2 E AUTO DO 

SORTEIO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO  XX 

PROCEDIMENTO DE SORTEIO DOS ESPAÇOS DE VENDA NA FEI RA SEMANAL 

DE CAMINHA 

  

Compete à Câmara Municipal homologar as atas dos júris dos procedimentos. 

Assim, nos termos da informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal 

delibere aprovar as atas números 1 e 2 e o auto do sorteio da reunião da comissão de 

acompanhamento do XX procedimento de sorteio dos espaços de venda na feira 

semanal de Caminha. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções.   
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PROPOSTA Nº 14 - CEDÊNCIA DE TERRADO À COMISSÃO DE FESTAS DE 

SANTA RITA DE CÁSSIA - RETIFICAÇÃO 

  

Na reunião de Câmara de 15/04/2015 foi aprovada a proposta em título. 

Por conter algumas incorreções, procede-se à sua retificação nos termos seguintes: 

Onde se lê: “cedência do espaço público do terrado durante o período festivo…” 

Deve ler-se: “cedência do espaço público do terrado do Largo da Feira, rua de São 

João e espaço contíguo à praça de táxis na Praça Conselheiro Silva Torres, em 

Caminha.  

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a referida retificação. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano 

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

  

PROPOSTA Nº 15 - CEDÊNCIA DE TERRADO À CONFRARIA DE  NOSSA 

SENHORA DA BONANÇA - RETIFICAÇÃO 

  

Na reunião de Câmara de 15/04/2015 foi aprovada a proposta em título. 

Por conter algumas incorreções, procede-se à sua retificação nos termos seguintes: 

Onde se lê: “cedência do espaço público do terrado durante o período festivo…” 

Deve ler-se: “cedência do espaço público do terrado do Largo Pedro Bugalho 

(salvaguardando os espaços concessionados aos estabelecimentos para colocação 

das esplanadas), lado norte da Avenida Dr. Ramos Pereira até ao estacionamento 

norte do parque Dr. Ramos Pereira, em Vila Praia de Âncora.  



37 

 
Câmara Municipal de Caminha 

Ata 38/15 de 2015/05/06 

 

 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a referida retificação. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano 

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

  

PROPOSTA Nº 16 - AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE CONCURS O PARA 

ARRENDAMENTO DE UM ESPAÇO DESTINADO À INSTALAÇÃO DE  UM 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO PARQUE RAMOS PEREIRA E M VILA 

PRAIA DE ÂNCORA 

  

Considerando a existência de um estabelecimento comercial, sito no Parque Ramos 

Pereira, em Vila Praia de Âncora; 

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

atividades; 

Considerando que se pretende a ocupação do espaço por se encontrar devoluto por 

forma a rentabiliza-lo; 

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

autorização de abertura do concurso. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, e 0 

abstenções. 
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Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Votamos contra por ter dúvidas acerca da legalidade de colocar 

como presidente de júri de um concurso alguém que é da confiança política do 

executivo, que exerce um cargo de confiança política neste câmara e que é morador na 

freguesia onde o concurso vai decorrer. 

  

PROPOSTA Nº 17 - COMPLEXO DAS PISCINAS MUNICIPAIS D E VILA PRAIA DE 

ÂNCORA - CONCESSÃO DE DESCONTO NOS TERMOS DO REGULA MENTO 

  

Nos termos do preceituado no art.º 13º, n.º 8, do Regulamento do Complexo das 

Piscinas Municipais de Vila Praia de Âncora, cabe à entidade gestora deliberar sobre a 

atribuição aos utentes de outros descontos no pagamento das tarifas. 

De modo a rentabilizar a utilização do equipamento (Piscinas), uma vez que existem 

períodos do dia com baixa ou nenhuma afluência, propõe-se  que a Câmara Municipal 

delibere conceder às entidades/utentes que solicitem a cativação/aluguer de pistas, 

nos referidos períodos, definidos pelo Diretor Técnico, um desconto de 50% no 

valor/hora de utilização, previsto na tabela de tarifas, anexa ao Regulamento do 

Complexo das Piscinas Municipais de Vila Praia de Âncora. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano 

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

  

PROPOSTA Nº 18 - APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA 
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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, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano 

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não houve nenhuma intervenção do público. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 

quando eram 17:00 horas, 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, 2015/05/06. 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 
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O ASSISTENTE TÉCNICO 

 
 

___________________________________________ 
Tomás Henrique Fernandes Antunes 


