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ATA NÚMERO 70/09-13 DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CAMINHA REALIZADA NO DIA DOIS DE
MAIO ANO DOIS MIL E DOZE
Aos dois do mês de maio do ano dois mil e doze, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de FLAMIANO
GONÇALVES MARTINS e com a presença dos Senhores MÁRIO AUGUSTO PAIS
PATRÍCIO, PAULO PINTO PEREIRA, JORGE PAULO AIRES MIRANDA E
ANTÓNIO MANUEL QUINTAS VASCONCELOS.

Não estiveram presentes a Senhora Presidente Júlia Paula Pires Pereira Costa e a
Senhora Vereadora Maria Teresa Varanda Ramalhosa Guerreiro cujas faltas
foram justificadas.

Iniciada a reunião, às 15 H 00 M, pelo Senhor Presidente em Exercício Flamiano
Gonçalves Martins foram tratados os assuntos a seguir indicados:

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Vereador Paulo Pereira leu a seguinte informação:
No passado dia 17, a Câmara Municipal de Caminha e a Associação Portuguesa de
Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) apresentaram o "Robalo à Bela
Marinheira", resultado do projeto "Prove Caminha". O objetivo deste projeto era criar
um prato para representar a gastronomia caminhense, para que possa ser
confecionado pelos restaurantes do concelho. O repto foi lançado à restauração do
concelho e aderiram 13 restaurantes, os quais participaram, em várias sessões de
trabalho, na escolha dos ingredientes, na elaboração da receita e do empratamento.
O "Robalo à Bela Marinheira" é confecionado com o peixe do nosso mar e com
produtos mediterrânicos. É acompanhado com suspiros de puré feito apenas com
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batata, azeite e salsa; e com um salteado de legumes e algas. A cerimónia contou
com o apoio da ETAP e da SEG Food Communication.
No dia 19 de abril, mais de uma centena de idosos participaram num lanche-convívio
promovido pela Câmara Municipal de Caminha, no Centro Social e Paroquial de
Moledo. Esta atividade faz parte da programação anual dos Centros de Dia, de
Convívio e Lares do concelho. Desta vez, o desafio foi recolher receitas tradicionais
da região junto dos utentes, para que depois a cada uma das nove instituições
coubesse confecionar uma das iguarias.
No passado dia 21 de abril decorreu o concerto “Tributo a Zeca Afonso”, que contou
com a participação de cerca e mil pessoas. Para além de ter sido um grande
espetáculo, o certame contou com a participação de jovens talentos do concelho.
No dia 12, o Pavilhão Municipal de Caminha vai decorrer concerto José Cid, cujos
bilhetes estão à venda nos postos de Turismo de Caminha e de Vila Praia de Âncora
e na Câmara Municipal de Caminha.
Até domingo, Vila Praia de Âncora promove “Vila Praia em Flor”. O Vila Praia em
Flor começou com o ateliê “Faça a sua Maia”, cujo desafio era elaborar 500 Maias.
O desafio está ganho, pois produziram-se mais de 700 Maias, que podem ser
admiradas nas várias ruas de Vila Praia de Âncora. O Município agradece e enaltece
a colaboração das escolas, associações e ao grupo de voluntário. Até dia 6, o
certame oferece ainda uma panóplia de atividades: “Mercado da Flor”; exposições,
Workshop e animação.
O Município pretende com a promoção deste evento transformar Vila Praia de
Âncora num autêntico jardim florido, de modo a estimular a economia local, atrair
visitantes ao concelho de Caminha, bem como torná-lo na imagem de marca da vila
nesta altura do ano. Para além de valorizar e revitalizar a tradição das maias e as
variadíssimas manifestações artísticas que podem ser criadas através da flor, é
objetivo deste evento evidenciar a natureza, os espaços verdes. Este projeto é uma
organização da Câmara Municipal de Caminha em parceria com a Junta de
Freguesia de Vila Praia de Âncora e com o Turismo do Porto e Norte de Portugal.
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O Senhor Vereador Flamiano Martins fez referencia ao evento em Vila Praia de
Âncora, a Maior Mesa da Páscoa, que envolveu todos os empresários do Concelho
de Caminha. Felicitou, em nome da Câmara Municipal de Caminha, a organização e
referiu que se tratou de uma mesa não só com produtos típicos da época mas
também com produtos que resultam do trabalho diário dos comerciantes e das
Juntas de Freguesia. Deixou também uma palavra de agradecimento aos
funcionários da Câmara Municipal, pelo apoio prestado durante este evento.
Referiu-se também ao assunto relacionado com a fusão dos Agrupamentos, disse
que a DREN realizou uma reunião na Câmara Municipal e outra no Agrupamento de
Escolas Coura e Minho onde foi apresentada a proposta de fusão de agrupamentos.
Disse que na reunião que se realizou na Câmara Municipal, foi manifestada a
posição da Câmara quanto à referida proposta que é uma posição de não
concordância já que se trata de realidades diferentes: o Vale do Âncora do Coura e
Minho. Disse que entendem que não é possível criar um projeto educativo concelhio
quando há 2 realidades diferentes, para além de que os agrupamentos têm
funcionado bem, a avaliação tem sido positiva, não havendo razão aparente para a
fusão. Disse também que, aparentemente, isto não traz vantagens económicas.
Para além dos factos descritos, disse que devem também procurar preservar o
ensino cooperativo em Vila Praia de Âncora e ao ser criado um único agrupamento,
é criado um projeto educativo para esse agrupamento, colocando à parte a
Ancorensis e esta deve estar incluída nesse projeto. Assim, já que há 2 realidades
diferentes e não se deve colocar a Ancorensis à margem, entendem que não deve
ser feita a fusão e que em termos de projeto educativo, entendem que o
agrupamento vertical de Escolas do Vale do Âncora e a Ancorensis se devem unir.
Disse que o concelho geral das Escolas Coura e Minho reuniu e manifestou também
a sua oposição quanto à proposta e que está agendada uma reunião na DREN do
Porto, 2ª feira, na qual estarão presentes os 2 agrupamentos e a Câmara Municipal.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2012/04/13

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 92º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, propõe-se:
- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária de 13 de abril passado.

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente em
Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores Mário Patrício, Paulo
Pereira, Jorge Miranda e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA N.º 02 – APOIO DO MUNICÍPIO DE CAMINHA AO GRUPO DE
TRABALHO O “CAMINHO PORTUGUÊS DA COSTA”

O Município de Caminha decidiu integrar o grupo de trabalho designado por
“CAMINHO PORTUGUÊS DA COSTA”, composto pelos territórios Portugueses e
Galegos.
No âmbito deste grupo decorreu, em cada Município integrante, um concurso de
fotografia intitulado “O CAMINHO PORTUGUÊS DA COSTA EM CAMINHA”, o que
deu ao referido concurso um caráter internacional.
A fase final deste concurso internacional contou com a participação das fotografias
premiadas no Concelho de Caminha, conjuntamente com as restantes fotografias
premiadas nos outros Municípios Portugueses e Galegos.
Os prémios do concurso eram os seguintes:
1.º Prémio - 600 €;
2.º Prémio - 300 €;
3.º Prémio -100 €.
Face ao exposto e ao interesse municipal do evento, propõe-se a comparticipação
do Município de Caminha para o prémio final com o valor de 100 €.

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente em
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Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores Mário Patrício, Paulo
Pereira, Jorge Miranda e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA N.º 03 – PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM
PRESTAÇÕES – MARIA EUGÉNIA RODRIGUES ALVES ANTUNES

Nos termos

do n.º 3, do art.º 166º, do Regulamento Municipal dos Sistemas

Públicos e Prediais de Abastecimento de Água e Saneamento do Concelho de
Caminha, em casos de comprovada dificuldade económica por parte do consumidor
e assim entendida pela Entidade Gestora, será permitido o pagamento fracionado do
montante da fatura.
Assim, face à informação dos serviços e considerando a deliberação da reunião de
câmara do dia dezoito de janeiro, referente à definição de Parâmetros da Avaliação
Socioeconómica, este agregado não tem condições de beneficiar de nova isenção.
No entanto face ao montante em dívida (573.22€) e à capitação do agregado,
propõe-se que Maria Eugénia Rodrigues Alves Antunes, beneficie do pagamento do
valor em divida, relativo ao mês de janeiro, em 8 prestações, conforme consta no
anexo 3 dos parâmetros da avaliação socioeconómica referente ao consumo de
água na habitação sita na Rua dos Farias, na freguesia de Ancora, instalação nº.
6605.
A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente em
Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores Mário Patrício, Paulo
Pereira, Jorge Miranda e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA N.º 04 – REALIZAÇÃO DE IX SORTEIO DE ESPAÇOS DE VENDA
NA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA

O Regulamento Municipal das Feiras do Município de Caminha que regulamenta o
procedimento de atribuição de espaços de venda das feiras do concelho, de acordo
com o previsto no D.L. n.º 42/2008, de 10 de março, prevê, no art. º 8.º, que a
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mesma se faça por sorteio promovido pela Câmara Municipal, a realizar sempre que
o número de lugares vagos o justifique.
Considerando que se encontram vagos dois espaços de venda, para os quais tem
sido apresentadas diversas manifestações de interesse na sua ocupação, e sendo
conveniente para a Câmara Municipal a sua atribuição, quer por facilitar o
ordenamento da feira, impedindo ocupações indevidas, quer ainda por possibilitar a
arrecadação de taxas devidas, propõe-se a realização do ato público do sorteio.
Ao abrigo do n.º 1.º do art.º 23.º do D.L. n.º 42/2008, de 10 de março e do n.º 2 do
art. 8.º do Regulamento Municipal de Feiras do Município de Caminha, o sorteio
deverá ser publicitado com antecedência mínima de 20 dias, pelo que se propõe que
se realize no dia 22 de maio de 2012 às 11h00, se não se verificar a necessidade
de não admissão de candidaturas e/ou avaliação de reclamações, ou no dia 31 de
maio de 2012 às 11h00, se se verificar a necessidade de proceder à não admissão
de candidaturas e/ou avaliação de reclamações.
Serão sorteados os seguintes espaços de venda:
Setor 1
Espaço de Venda n.º 61 – Cerâmicas e utilidades domésticas – Área de 45,60 m2
Setor 2
Espaço de Venda n.º 64 – Cerâmicas e utilidades domésticas – Área de 51,30 m2
Os interessados poderão consultar a planta com a localização dos espaços de
venda a sorteio na Divisão de Ambiente e Salubridade da Câmara Municipal de
Caminha, na Praça Calouste Gulbenkian, em Caminha, de segunda a sexta-feira,
das 09h00 às 12h30 e das 13h30 às 16h00.
A ocupação do espaço de venda está sujeita ao pagamento das taxas previstas no
n.º 1 do art. 35.º do Regulamento Municipal de Feiras do Município de Caminha e no
Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Município de Caminha.
As ocupações dos espaços de venda são sempre onerosas, precárias, pessoais,
condicionadas pelas disposições do presente Regulamento e tituladas por Alvará de
Concessão de Espaço de Venda.
De acordo com o disposto no n.º 3 do art.º 11.º do Regulamento Municipal de Feiras
do Município de Caminha, o direito de ocupação de espaço de venda é valido pelo
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prazo previsto no Cartão de feirante respetivo, emitido nos termos do art.º 8.º ou do
documento equivalente a que se refere o art.º 10.º, do D.L. n.º 42/2008, de 10 de
março, sem prejuízo de outras disposições regulamentares.
Só serão admitidos ao sorteio de determinado espaço de venda, os titulares de
cartão de feirante atualizado ou comprovativo do pedido do cartão de feirante, a que
se refere o art.º 8.º, do D.L. n.º 42/2008, de 10 de março, ou do titulo a que se refere
o art.º 10.º, do mesmo diploma.
Só serão admitidos ao sorteio feirantes que tenham regularizada a sua situação
perante o Município de Caminha.
Por cada feirante só é permitido a ocupação do máximo de um espaço de venda em
cada feira, salvo casos excecionais devidamente justificados.
Os feirantes que já sejam titulares do direito de ocupação de determinado espaço de
venda na Feira Semanal de caminha que pretendam concorrer a sorteio para a
atribuição de outro espaço na mesma feira, só o poderão fazer na condição de virem
a prescindir do anterior.
As candidaturas ao sorteio deverão ser apresentadas na Câmara Municipal de
Caminha entre os dias 3 a 17 de maio de 2012, inclusive, mediante preenchimento
do formulário disponibilizado pelos serviços do Município de Caminha ou na página
eletrónica do Município de Caminha, em www.cm-caminha.pt
A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente em
Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores Mário Patrício, Paulo
Pereira, Jorge Miranda e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA N.º 05 – CONCURSO PARA ARRENDAMENTO DE QUATRO
ESPAÇOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS, SITOS NO COMPLEXO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA
PRAIA DE ÂNCORA- APROVAÇÃO DA ABERTURA DO CONCURSO E DO
CADERNO DE ENCARGOS

Propõe-se a abertura de concurso e aprovação do Caderno de Encargos do
concurso em epígrafe e a definição do prazo de entrega das propostas e dos
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documentos que a acompanham, até às 16 horas, do dia 17 de maio de 2012, no
“Front – Office” do Município de Caminha.
A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente em
Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores Mário Patrício, Paulo
Pereira, Jorge Miranda e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA N.º 06 – 2012/CP-E/013 – BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMINHALISTA DE ERROS E OMISSÕES

Nos termos da ata do júri do procedimento, propõe-se aprovação da lista de erros e
omissões, elaborada pelo referido júri, referente à empreitada em apreço “Biblioteca
Municipal de Caminha”.
A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente em
Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores Mário Patrício, Paulo
Pereira, 0 votos contra e 0 abstenções dos Senhores Vereadores Jorge Miranda e
António Vasconcelos.

PROPOSTA N.º 07 – ISENÇÃO DE TAXAS REFERENTES À OCUPAÇÃO DO
ESPAÇO PÚBLICO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO “DIA
EUROPA” À ANCORENSIS COOPERATIVA DE ENSINO, CRL

A Ancorensis, Cooperativa de Ensino, pessoa coletiva, sem fins lucrativos, com
relevo reconhecido no ensino e formação concelhios, solicitou o apoio desta
autarquia para o desenvolvimento de uma atividade alusiva ao “Dia da Europa”, a
realizar no dia 09 de maio, entre as 12h00 e as 13h30, na Praça da Republica em
Vila Praia de Âncora.
Assim, propõe-se a isenção das taxas referentes à ocupação do espaço público
para a realização da atividade à Ancorensis, Cooperativa de Ensino.
A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente em
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Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores Mário Patrício, Paulo
Pereira, Jorge Miranda e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA N.º 08 – PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMINHA E A
REFER, EPE

Face à informação dos serviços, propõe-se a aprovação da minuta do protocolo
entre o Município de Caminha e a REFER, EPE, o qual fica a fazer parte integrante
dos originais desta ata.

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente em
Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores Mário Patrício, Paulo
Pereira, Jorge Miranda e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA N.º 09 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA

Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta ata,
propõe-se que esta seja aprovada em minuta.
A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente em
Exercício Flamiano Martins e dos Senhores Vereadores Mário Patrício, Paulo
Pereira, Jorge Miranda, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0
abstenções.

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente em Exercício declarou encerrada
a reunião quando 15 eram 40 horas e minutos, da qual, para constar e por estar
conforme, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente em
Exercício e por mim que a secretariei.
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Paços do Município do Concelho de Caminha, 02 de maio de 2012

ASSINATURAS:
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

___________________________________________
(Flamiano Martins)

A SECRETÁRIA

_______________________________________________
(Anabela Pereira Monteiro)

