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ATA

NÚMERO

08/17

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CAMINHA REALIZADA NO DIA 15 DE
MARÇO DE 2017.
Aos quinze dias do mês de março do ano dois mil e dezassete, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de GUILHERME
CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, Presidente em exercício, e com a presença dos
Senhores Vereadores RUI PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA, RUI
ANTÓNIO DE OLIVEIRA FERNANDES, FLAMIANO GONÇALVES MARTINS,
LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA e MANUEL DE SOUSA MARQUES.
Não esteve presente o Senhor Presidente LUÍS MIGUEL DA SILVA MENDONÇA
ALVES, cuja falta foi justificada.

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 em exercício cumprimentou os presentes e de seguida deu a
palavra aos Senhores Vereadores.

O Senhor Vereador Flamiano Martins felicitou o Senhor Vereador Rui Teixeira pela
sua nomeação para vogal do Conselho de Administração da Unidade Local de
Saúde do Alto Minho.
Perguntou como está a ser aplicada a deliberação de 50% de desconto pela
utilização da piscina pelos sócios de clubes e associações desportivas do concelho
de Caminha, mediante a apresentação de cartão de sócio, uma vez que o Senhor

2

Câmara Municipal de Caminha
Ata 08/17 de 15/03/2017

Presidente explicou posteriormente que o desconto seria para sócios com as quotas
em dia e que o clube ou associação teria que requerer a aplicação do desconto, mas
isso não foi deliberado.
Solicitou a informação das obras que a Câmara Municipal tem planeadas para este
ano.
Disse que verificou na listagem dos contratos celebrados no mês de fevereiro a
existência de uma grande pare deles relacionados com os Caminhos de Santiago, o
que soma um valor de cerca de 180.000,00€ e perguntou o que está a ser feito
neste âmbito.

A Senhora vereadora Liliana Silva alertou que uma porta das casas de banho das
Piscinas Municipais de Vila Praia de Âncora está muito danificada, sendo necessária
repará-la.
Perguntou o ponto de situação do concurso para a contratação do Veterinário
Municipal, uma vez que o procedimento concursal foi iniciado em novembro de 2016
e até à data não houve mais nenhuma informação sobre o mesmo.

O Senhor Presidente em exercício entregou a listagem das obras previstas para
este ano ao Senhor Vereador Flamiano Martins.

O Senhor Vereador Rui Teixeira cumprimentou os presentes e explicou que na
última reunião foi aprovado o desconto de 50% pela utilização da piscina pelos
sócios dos clubes e associações desportivas do concelho de Caminha, com as
quotas em dia, na sequência de um pedido do Ancora Praia Futebol Clube para uma
campanha deste clube. Na sequência disso, foi solicitado um parecer jurídico que
não teve objeção sobre a pretensão desde que a Câmara Municipal autorizasse o
respetivo desconto às associações e clubes. Assim, entendeu-se também que
posteriormente poderia haver outras associações e clubes a pedir este desconto e
por uma logica de equidade alargar o desconto a todas as associações e clubes que
assim o requeressem. Portanto a deliberação em reunião de Câmara foi

3

Câmara Municipal de Caminha
Ata 08/17 de 15/03/2017

precisamente para que todos os sócios de clubes e associações desportivas
pudessem ter o desconto. Na sequencia da deliberação proferiu um despacho em
que o Ancora Praia Futebol clube já estaria em condições de usufruir da medida
enviando uma listagem dos associados, que por sua vez teriam que apresentar o
cartão de sócio na piscina com as quotas em dia e que os restantes clubes e
associações desportivas tem que requerer a aplicação da medida e entregar
igualmente uma listagem dos sócios.

O Senhor Presidente em exercício explicou que a iniciativa dos Caminhos de
Santiago tem sido acompanhada pelos serviços da cultura e tem havido várias
diligências de entendimento entre os vários municípios que compõem a costa,
nomeadamente para o caminho da costa, para um conjunto de iniciativas no sentido
de valorizar este caminho da costa que tem tido recentemente uma procura
crescente de ano para ano. Solicitou à Técnica Superior Natividade Lima
esclarecimentos sobre os pormenores das iniciativas.

A Técnica Superior Natividade Lima explicou que para este ano de 2017 trata-se
de um investimento de cerca de 202.000,00€ para implementação de sinalética
vertical e horizontal, painéis informativos, uma publicação cientifica, um espetáculo
musical nos dez municípios e uma exposição multimédia interativa.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PROPOSTA N.º 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE
01/03/2017;

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, propõe-se:
- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária do dia um de março de dois mil e
dezassete.
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A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente em
exercício e dos Senhores Vereadores Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano
Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA N.º 2 – CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DA REDE DE
SANEAMENTO DE VILAR DE MOUROS – ADJUDICAÇÃO;

Face ao relatório final do júri do concurso supra referido, propõe-se que a Câmara
Municipal delibere adjudicar à empresa Manuel da Silva Pereira & Filhos, Lda. a
empreitada da rede de saneamento de Vilar de Mouros, pelo preço contratual de
747.600,01€ (setecentos e quarenta e sete mil e seiscentos euros e um cêntimo)
mais IVA à taxa legal em vigor.

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente em
exercício e dos Senhores Vereadores Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano
Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA

N.º

3

–

CONCURSO

PÚBLICO

DA

EMPREITADA

DE

SANEAMENTO DE ASPRA, VISO, CURRAIS E IGREJA – 2ª FASE –
FREGUESIA DE ÂNCORA – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO;

Nos termos do disposto na alínea f), n.º 1, art.º 35º, da Lei 75/2013, de 12 de
setembro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a minuta do contrato
do Concurso Público para a empreitada de saneamento de Aspre, Viso, Currais e
Igreja – 2ª fase – Freguesia de Âncora, dado já ter sido prestada por parte do
adjudicatário a competente garantia bancária em 21 de fevereiro do corrente ano,
conforme determina o n.º 1, do art.º 98 do Código dos Contratos Públicos, cujo
original fica anexo a esta ata e se dá aqui por reproduzido para os devidos e legais
efeitos.
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A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente em
exercício e dos Senhores Vereadores Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano
Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA N.º 4 – EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO – ANO 2017 –
ADJUDICAÇÃO;

Considerando a deliberação tomada em Assembleia Municipal de 17 de fevereiro de
2017 para “Autorização para contração de um empréstimo de curto prazo até
€250.000,00”;
Considerando o exposto no “Relatório de Apreciação das Propostas” referente ao
“Empréstimo de curto prazo”;
Face aos considerandos enunciados propõe-se que a Câmara Municipal delibere
adjudicar o empréstimo de curto prazo para o exercício de 2017 à Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo do Noroeste.

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente em
exercício e dos Senhores Vereadores Rui Teixeira e Rui Fernandes, 0 votos contra
e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel
Marques.

PROPOSTA N.º 5 – AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE VERBA ATRIBUÍDA
EM OBRA NÃO PREVISTA NO PROTOCOLO 2016 – JUNTA DE FREGUESIA DE
CAMINHA (MATRIZ) E VILARELHO;

Conforme informação dos serviços a Junta de Freguesia de Caminha (Matriz) e
Vilarelho solicitou a utilização da verba disponível ao abrigo da cláusula 4ª do
protocolo aprovado entre a Câmara Municipal de Caminha e aquela Junta de
Freguesia;
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Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere ao abrigo da clausula 4ª do
protocolo transferir o apoio no valor de 2.285,03€ à Junta de Freguesia de Caminha
(Matriz) e Vilarelho.

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente em
exercício e dos Senhores Vereadores Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano
Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA N.º 6 – ACORDO DE COOPERAÇÃO “ARTBEERFEST” –
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CERVEJA ARTESANAL DE CAMINHA 2017;

Conforme proposta de Acordo de Cooperação apresentada pela OG & Associados
Octávio & Giestal, Lda. referente ao evento ARTBEERFEST, a realizar na Vila de
Caminha, torna-se necessário definir as responsabilidades das partes envolvidas
nesta parceria.
Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o Acordo de
Cooperação referido, onde se definem as responsabilidades do Município de
Caminha e da OG & Associados Octávio & Giestal, Lda. e que uma cópia fica a fazer
parte integrante da ata.

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente em
exercício e dos Senhores Vereadores Rui Teixeira, Rui Fernandes, Liliana Silva e
Manuel Marques, 0 votos contra e 1 abstenção do Senhor Vereador Flamiano
Martins.

PROPOSTA N.º 7 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE MUSICAL
BANDA LANHELENSE PARA APOIO À ESCOLA DE MÚSICA;

Considerando que nos termos do 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
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natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para
o Município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e
prevenção de doenças”.
Assim, conforme solicitado, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a
atribuição de um subsídio à Sociedade Musical Banda Lanhelense no valor de
10.000,00€ (dez mil euros), para apoio ao funcionamento da escola de música,
devendo ser pago em 10 tranches mensais de 1.000,00€ (mil euros) cada.

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente em
exercício e dos Senhores Vereadores Rui Teixeira, Rui Fernandes, Liliana Silva e
Manuel Marques, 0 votos contra e 1 abstenção do Senhor Vereador Flamiano
Martins.

PROPOSTA N.º 8 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CONFRARIA DE SÃO BENTO
PARA APOIO ÀS FESTIVIDADES;

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, conforme solicitado pela Confraria de São Bento de Seixas e nos termos da
informação dos serviços, propõe-se que seja atribuído um subsídio no valor de
2.700,00 euros (dois mil e setecentos euros) à Confraria de São Bento de Seixas,
para apoio na realização das festividades.

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente em
exercício e dos Senhores Vereadores Rui Teixeira, Rui Fernandes, Liliana Silva e
Manuel Marques, 0 votos contra e 1 abstenção do Senhor Vereador Flamiano
Martins.
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PROPOSTA N.º 9 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA DO CONSUMO DE
ÁGUA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 E ISENÇÃO DA
ATUALIZAÇÃO

DE

TARIFAS

NA

INSTALAÇÃO

NÚMERO

20874

–

REQUERENTE: SÓNIA SUSANA GONÇALVES CORREIA;

Conforme informação dos serviços, propõe-se que a Câmara Municipal delibere
aprovar a isenção total da dívida de consumo de água referente aos meses de
novembro e dezembro de 2016, no valor de 13,08€ e 14,32€, respetivamente, mais
juros de mora devidos e a isenção da atualização de tarifas na instalação número
20874, ao requerente Sónia Susana Gonçalves Correia.

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente em
exercício e dos Senhores Vereadores Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano
Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA N.º 10 – ISENÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA NA
INSTALAÇÃO NÚMERO 20693 – REQUERENTE: LUÍS MIGUEL MOTA
CARVALHO;

Conforme informação dos serviços, propõe-se que a Câmara Municipal delibere
aprovar a isenção da atualização das tarifas água na instalação número 20693 ao
requerente Luís Miguel Mota Carvalho.

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente em
exercício e dos Senhores Vereadores Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano
Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA N.º 11 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA POSTURA DE TRÂNSITO
E ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE VILA PRAIA DE ÂNCORA PARA A
INSTALAÇÃO DE CONDUTAS DE GÁS NATURAL - RATIFICAÇÃO;
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Relativamente ao assunto em apreço, em virtude da instalação de condutas de Gás
Natural, na Freguesia de Vila Praia de Âncora, entre os dias 23 e 24 de fevereiro de
2017, propõe-se que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do Ex. mo
Senhor Vice-Presidente da Câmara do dia 23/02/2017 que deferiu efetuar o corte e
condicionamento temporário de trânsito e estacionamento da seguinte forma:
- Condicionar e suspender temporariamente o trânsito, na rua 5 de Outubro e na rua
31 de Janeiro, entre a Travessa 5 de Outubro e a rua Dr. Mesquita da Silva, nos dias
23 e 24 de fevereiro, entre as 20:00h e as 24:00h, com os consequentes desvios de
trânsito implementados no local.

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente em
exercício e dos Senhores Vereadores Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano
Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA N.º 12 – 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 6 votos a favor do Senhor Presidente em
exercício e dos Senhores Vereadores Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano
Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 abstenções.

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente em exercício declarou encerrada
a reunião quando eram 15 horas e 25 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, Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da
Secção de Administração, Atas e Expediente, que a redigi.
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Paços do Município de Caminha, 15 de Março de 2017

ASSINATURAS:

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO NA CÂMARA MUNICIPAL

___________________________________________
Guilherme Cesário Lagido Domingos

O ASSISTENTE TÉCNICO

___________________________________________
Tomás Henrique Fernandes Antunes

