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ATA NÚMERO 42/15 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 8 DE 

JULHO DE 2015. 

 

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e quinze, no Gabinete de Apoio ao Munícipe 

de Vila Praia de Âncora, 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 FE RREIRA DA 

SILVA, FLAMIANO GONCALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BO UÇA DA SILVA, 

VANDA 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 os presentes e referiu que é um dia especial por 

se comemorar o 91º aniversário da elevação de Vila Praia de Âncora a categoria de 

Vila e que por esse motivo decidiu realizar a reunião de Câmara em Vila Praia de 

Âncora. Saudou a presença do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, do Senhor 
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Presidente da Assembleia de Freguesia e do Senhor Presidente da Junta de Freguesia 

de Vila Praia de Âncora. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  cumprimentou os presentes e leu:  

 

A Festa do Mar e da Sardinha é um evento que já trouxe muita gente a Vila Praia de 

Âncora. Desde que V. Exa entrou para a Câmara que este evento tem vindo a perder 

importância. Este ano eu nem queria acreditar no que vi. Eu sei que estamos em crise, 

mas ao contrário do que se vê no programa geral de eventos do município, este evento 

foi reduzido ao mínimo dos mínimos: o espaço era muito mais pequeno, o número de 

restaurantes era menor e consequentemente o espaço da restauração também, a 

mostra de artesanato ficou-se por menos de metade e este ano nem a exposição sobre 

a atividade piscatória foi realizada.  

Quanto à divulgação do evento nem um direto num dos canais de televisão nacionais, 

a promoção ficou-se por 2 ou 3 "outdoors".  

Nem me atrevo a pensar em tal, mas espero que não esteja a acontecer aquilo que 

muitos Âncorenses afirmam: a Festa do Mar e da Sardinha, um evento iniciado pelos 

executivos do PSD, está a ser enterrada por este executivo.  

Por outro lado, o evento Entre Margens também não correu bem.  

Sr. Presidente, o que é que está a funcionar mal nos serviços que estão sob a sua 

responsabilidade? 

Hoje vamos analisar propostas relativas ao espaço do Portinho.  

Gostava de saber qual o ponto de situação no que diz respeito à gestão desse espaço: 

a quem pertence, quais as propostas que estão em cima da mesa (se é que estão) 
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sobre a gestão dos edifícios e equipamentos e daquele espaço portuário e a velha 

questão do desassoreamento do Portinho. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  cumprimentou os presentes e leu os seguintes 

requerimentos: 

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Caminha. 

Na qualidade de Vereadores da Câmara Municipal de Caminha que têm o poder e o 

dever de fiscalizar o executivo, vimos, ao abrigo da Lei 75/2013 de 12/09, requerer a V. 

Ex.ª,  

- Cópia do processo de adjudicação da empresa Marcobrinde. 

Mais solicitamos, que a informação nos seja fornecida dentro dos prazos estipulados 

na lei. 

Caminha, 8 de julho de 2015. 

Pedem deferimento,  

- Os Vereadores do PSD –  

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Caminha. 

Na qualidade de Vereadores da Câmara Municipal de Caminha que têm o poder e o 

dever de fiscalizar o executivo, vimos, ao abrigo da Lei 75/2013 de 12/09, requerer a V. 

Ex.ª,  

- Cópia do protocolo assinado com a APA que culminou na obtenção da Bandeira Azul 

para Vila Praia de Âncora. 
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Mais solicitamos, que a informação nos seja fornecida dentro dos prazos estipulados 

na lei. 

Caminha, 8 de julho de 2015. 

Pedem deferimento,  

- Os Vereadores do PSD –  

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Caminha. 

Na qualidade de Vereadores da Câmara Municipal de Caminha que têm o poder e o 

dever de fiscalizar o executivo, vimos, ao abrigo da Lei 75/2013 de 12/09, requerer 

novamente a V. Ex.ª,  

- Cópia de todo o processo relativo ao incidente, vulgo, roubo, na escola de Moledo. 

Mais solicitamos, que a informação nos seja fornecida dentro dos prazos estipulados 

na lei. 

Caminha, 8 de julho de 2015. 

Pedem deferimento,  

- Os Vereadores do PSD -  

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Caminha. 

Na qualidade de Vereadores da Câmara Municipal de Caminha que têm o poder e o 

dever de fiscalizar o executivo, vimos, ao abrigo da Lei 75/2013 de 12/09, requerer a V. 

Ex.ª,  

- Cópia certificada de todos os documentos do relatório de prestação de contas enviado 

para o Tribunal de Contas. 
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Mais solicitamos, que a informação nos seja fornecida dentro dos prazos estipulados 

na lei. 

Caminha, 8 de julho de 2015. 

Pedem deferimento,  

- Os Vereadores do PSD –  

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Caminha. 

Na qualidade de Vereadores da Câmara Municipal de Caminha que têm o poder e o 

dever de fiscalizar o executivo, vimos, ao abrigo da Lei 75/2013 de 12/09, requerer a V. 

Ex.ª,  

- Listagem dos contratos efetuados inferiores a 5000 euros. 

Mais solicitamos, que a informação nos seja fornecida dentro dos prazos estipulados 

na lei. 

Caminha, 8 de julho de 2015. 

Pedem deferimento,  

- Os Vereadores do PSD -  

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Caminha. 

Na qualidade de Vereadores da Câmara Municipal de Caminha que têm o poder e o 

dever de fiscalizar o executivo, vimos, ao abrigo da Lei 75/2013 de 12/09, requerer a V. 

Ex.ª,  

- qual o serviço efetivo prestado pela assessoria de imprensa e comunicação Make it 

Happen; 
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- Respetivas cópias de faturas e ordens de pagamento efetuadas até à presente data. 

Mais solicitamos, que a informação nos seja fornecida dentro dos prazos estipulados 

na lei. 

Caminha, 8 de julho de 2015. 

Pedem deferimento,  

- Os Vereadores do PSD -  

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Caminha. 

Dr. Miguel Alves. 

Assunto: Pedido de esclarecimentos. 

Em 3 de maio de 2013 o executivo anterior aprovou uma proposta dos herdeiros dos 

terrenos da Quinta da Barrosa para resolver o diferendo de trinta anos, herdado de 

uma gestão PS de má memória para Vila Praia de Âncora. 

Essa proposta consistia na entrega até 31.12.2013 de três apartamentos T2, ainda que 

usados, ao invés do t2 e t3 novos, no espaço da quinta, que foi negociado (imposto) 

pela Câmara PS aquando do processo inicial de expropriação (dita amigável!) para que 

naquele local fosse construído um bairro social de 500 fogos! 

Mais, nesse novo acordo de 3 de maio de 2013 dizia que, se até 31.12.2013 não lhes 

fosse entregue os ditos apartamentos, então, 30 dias depois (seria janeiro 2014!) a 

Câmara teria de os reembolsar em 240 mil euros e assim o negócio estava concluído. 

Pergunta-se, o que foi afinal cumprido? 

A proposta aprovada em RC em 3.05.2013 foi reformulada ou simplesmente não 

cumprida? 
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De uma utopia passou a um litígio que se arrastou pelos tribunais, e nem a Câmara 

construiu ou aprovou qualquer projeto de habitação social, nem um dos proprietários 

viu ser-lhe entregue os apartamentos naquele local. 

É bom recordar que o proprietário e esposa acabaram por falecer os dois sem que a 

Câmara de Caminha lhes fizesse a entrega dos apartamentos ou da sua contrapartida 

em dinheiro. 

Como alguns saberão parte do terreno da quinta da barrosa estava no PDM como 

terreno para habitação social pelo que, após o acordo de 3.maio.2013 (se cumprido!) a 

Câmara poderia propor que em sede de revisão do PDM aquele espaço deixasse de 

ser para construção mas tão só como área de interesse cultural e de lazer. 

Pergunta-se também, o que foi feito em sede de PDM? 

Outra questão que também pretendemos ver respondida é se a Câmara vai repor os 

muros que caíram ou os que apresentam risco de derrocada? 

Uma última questão tem a ver com os equipamentos instalados no espaço fora da área 

de proteção do dólmen, como o campo de voleibol de areia (que ainda não tem postes 

nem redes) ou se a pista de skate, que deixou de ter qualquer manutenção na limpeza 

do piso, tem sido algum acompanhamento por parte do município? 

VPÂncora, 8 de julho de 2015. 

- Os Vereadores do PSD –  

 

De seguida disse estar indignada com as palavras do Senhor Presidente da Câmara 

aquando do hastear da Bandeira Azul em Vila Praia de Âncora, uma vez que referiu 

que Vila Praia de Âncora há muito que não via investimento. Considerou-se chocada 

com essa afirmação, do mesmo modo que choca qualquer pessoa que vive em Vila 

Praia de Âncora e viu a evolução da Vila com o anterior executivo. Referiu que tem sido 
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várias as vezes que se tenta branquear o trabalho do passado, mas acima de tudo e 

independentemente de quem ganhou as eleições, deve-se respeitar o passado e as 

obras que foram feitas. De seguida apresentou em projeção várias imagens de Vila 

Praia de Âncora anteriores à gestão do anterior executivo. 

 

O Senhor Presidente  saudou o Sporting Club Caminhense pelos prémios alcançados 

no fim-de-semana, um clube do Concelho de Caminha que tem tido muitas vitórias 

importantes no contexto nacional e internacional e é com orgulho que o Concelho 

saúda estes campeões. 

Relativamente às questões colocadas, explicou que os eventos dos últimos fins-de-

semana tem tido uma evidente projeção nacional que não tinham antes. Isso é óbvio 

pela mobilização junto da comunicação social do concelho, quer pelo acompanhamento 

por parte das instituições, quer também pelas críticas da oposição a este executivo, 

que tende a minorar os sucessos do concelho. Das duas atividades criticadas pelo 

PSD, esclareceu que o “Entre Margens” é um evento novo que se vem afirmando de 

ano para ano e que este ano se consolidou de forma absolutamente clara. É um evento 

que tem uma relação custo benefício absolutamente extraordinária, sendo que este ano 

trouxe ao Concelho de Caminha os melhores da música tradicional portuguesa e 

galega, completando-se com as diversas atividades que foram desenvolvidas. Afirmou 

que quem defende que o “Entre Margens” correu mal é porque não percebeu nada do 

que se passou em Caminha. Sobre a “Festa do Mar e da Sardinha” esclareceu que as 

tendas em comparação com dois anos anteriores foram maiores, sendo que a 

diferença está que no ano passado houveram duas tendas para dois momentos 

diferentes. Referiu que ficou chocado por perceber que o PSD através do seu líder da 

Assembleia Municipal fez um ataque direto aos restaurantes e à gastronomia de Vila 
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Praia de Âncora, uma vez que a cegueira de atacar o Presidente da Câmara é tão 

grande que ao atacar a qualidade dos pratos servidos no evento torna-se num ataque 

direto aos restaurantes. Explicou que a infraestrutura de apoio ao portinho foi feita a 

partir de um investimento do Estado e que infelizmente não foi pensada com as reais 

necessidades, uma vez que se gastou muito dinheiro e os pescadores saem menos ao 

mar. Referiu que os vários espaços que antes estavam fechados, agora encontra-se 

abertos, acolhendo várias atividades, bem como o espaço do Forte da Lagarteira está a 

ser negociado com o Estado por forma a ser gerido pelo Município. Sobre a Quinta da 

Barrosa disse que o executivo anterior durante doze anos teve a oportunidade de 

resolver o problema e não o fez e a perto das eleições tomaram uma decisão, 

assumindo um compromisso sem saber se o podiam cumprir. Explicou que falou com 

os proprietários da Quinta da Barrosa e transmitiu-lhes que não podia honrar o 

compromisso da forma como foi assumido, comprometendo-se a fazer durante o ano 

de dois mil e quinze um mecanismo de compra dos imoveis para entregar às pessoas. 

Estas como outras dívidas contraídas no passado causam constrangimentos ao 

funcionamento da Câmara, por isso foi contraído o empréstimo de um milhão de euros 

para pagar as dívidas de tribunal que o anterior executivo criou. Informou, sobre este 

assunto, que foram já iniciadas as obras no edifício do Dr. Dionísio Marques no valor 

de oitenta e seis mil euros, obras exigidas antes do pagamento da indemnização 

devida no valor de cerca de meio milhão de euros de rendas que o anterior executivo 

deixou de pagar. Sobre o discurso proferido no hastear da Bandeira Azul em Vila Praia 

de Âncora, disse que é criticado sempre por falar do passado mas a Senhora 

Vereadora Liliana Silva é que fala sempre do passado, mas no passado o PSD até fez 

alguns bons investimentos, sendo que o que disse é verdade porque nunca antes o 

Município mobilizou tanta capacidade financeira para a Junta de Freguesia de Vila 
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Praia de Âncora, porque as Juntas de Freguesia gerem melhor o investimento na 

proximidade com as pessoas. Disse que existem muitas obras que foram feitas, alguns 

investimentos bons, outros menos bons, sendo necessário que essas obras tenham 

sustentação no futuro, porque ao mesmo tempo em Vila Praia de Âncora também 

fecharam empresas e ficaram outros assuntos estruturantes por resolver no anterior 

executivo, como foi o caso da Bandeira Azul, não tendo candidatado a praia de Vila 

Praia de Âncora, desistindo desse galardão. Também as Piscinas de Vila Praia de 

Âncora tem um volume de despesa muito pesado para o Município, gastando-se cerca 

de oitocentos mil euros ano em rendas, bem como, o anterior executivo, para a sua 

construção cedeu o direito de superfície de toda a zona do largo Calouste Gulbenkian, 

largo Fetal Carneiro e Largo da Feira de Caminha. Referiu que as piscinas estão a 

funcionar mas tem muita despesa, tendo custado cinco milhões a fazer mas que no 

final vão custar dezanove milhões aos Munícipes.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que ouviu o que foi dito pelo Senhor 

Presidente, não acreditando no que ouviu. Explicou que os terrenos das Piscinas foram 

adquiridos pelo valor de um milhão de euros, tendo sido posteriormente feito o contrato 

para que as mesmas fossem uma realidade, tendo sido a forma que o anterior 

executivo conseguiu para que fossem uma realidade. O facto do investimento inicial ser 

de cinco milhões e no final custar dezanove é perfeitamente normal quando se recorre 

a financiamentos, o mesmo acontece com o financiamento bancário para habitações, 

sendo que no final as piscinas passarão para a propriedade do Município.  

Referiu que o facto do Senhor Presidente afirmar que os eventos do Município tem uma 

projeção televisiva de realçar, deve-se também ao facto do trabalho das assessorias de 
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imprensa que o Município tem e que são pagas a valores bem altos, que tanto eram 

criticadas no anterior executivo mas que afinal fazem falta.  

Lamentou o facto de criticar as afirmações do Dr. Rui Taxa e de reiteradamente utilizar 

o nome de pessoas que não podem estar neste órgão a defender-se, portanto se tiver 

que dirigir a palavra ao Dr. Rui Taxa solicitou que o faça em sede de Assembleia 

Municipal, no entanto congratulou-se com esse facto e que irá informar o Dr. Rui Taxa 

de que seguem de forma diária o seu facebook e as suas redes sociais. Perguntou 

quantos restaurantes de Vila Praia de Âncora e de Caminha estiveram na Festa do Mar 

e da Sardinha. Relativamente ao Portinho de Vila Praia de Âncora disse que foi um 

problema criado pelo Partido Socialista ao construir um porto de mar com uma 

configuração que no presente as embarcações não conseguem entrar devido ao 

assoreamento, propondo que seja feita uma moção em sede de reunião de Câmara em 

conjunto dos dois partidos para enviar para o Governo para que se apurem 

responsabilidades relativamente a este porto de mar. Relativamente à Quinta da 

Barrosa referiu que nesta mesma reunião há um ano atrás foi discutido este assunto, 

afirmando novamente o que estava assumido era um compromisso do Partido 

Socialista há doze anos atrás. Explicou que teve posteriormente que haver um abaixo-

assinado de várias pessoas da freguesia para que o projeto de habitação social 

previsto para aquela zona não avançasse, tendo posteriormente havido um processo 

moroso, não tendo sido a três meses das eleições que se chegou aquela decisão. 

Referiu que a decisão tomada em Maio de dois mil e treze foi aprovada por 

unanimidade em reunião de Câmara, portanto não foi o PSD sozinho que decidiu, bem 

como havia disponibilidade financeira para assumir esse compromisso. Relativamente 

ao edifício do Dr. Dionísio Marques perguntou a razão pela qual não pagou a 

indeminização devida no início do mandato. Referiu também que os compromissos por 
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pagar aquando da anterior reunião de Câmara era no valor de sete milhões de euros e 

que atualmente o valor dos compromissos por pagar é de nove milhões de euros.  

Disse que falar das datas das fotografias é uma forma inteligente de desvalorizar aquilo 

que todos viram, mas por muito chocantes que pareçam e por muito que se 

assemelhem a um Pais de terceiro mundo era Vila Praia de Âncora e os Âncorenses 

sabem muito bem como eram tratados até há treze anos atrás. Afirmou que é com 

surpresa que verifica as constantes contradições que o Senhor Presidente faz, uma vez 

que afirmou que havia no anterior executivo um deserto de ideias mas algumas até 

foram bem feitas; perguntou se havia um deserto de ideias ou afinal havia algumas 

ideias. Relativamente às empresas que encerraram no Concelho explicou que a 

empresa de Lacticínios encerrou em mil novecentos e noventa e nove, quando a 

Câmara era PS e a Fabrica de Confeções encerrou porque o Governo do PS não 

permitiu o perdão da divida à Segurança Social, uma vez que a fabrica tinha condições 

para trabalhar, não sendo por isso o PSD responsável pelo encerramento dessas 

empresas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que nunca se referiu aos eventos da 

Câmara como “festas e festinhas”, sendo o objetivo atrair visitantes ao Concelho de 

Caminha. Referiu que se estivesse no executivo provavelmente não haveria tantos 

eventos porque deve-se olhar mais para obras de base. 

Relativamente aos espaços do Portinho que o Senhor Presidente disse estarem 

fechados no passado esclareceu que continua a haver espaços fechados como por 

exemplo: a oficina da zona dos pescadores; armazéns com preços exorbitantes 

praticados pela Doca Pescas; o espaço utilizado para a exposição de hoje está sempre 

fechado; entre outros. Perguntou se está a ser equacionada a dinamização dos 
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espaços, e referiu que o início do concurso do Bar foi com o executivo anterior tendo 

sido entregue mais tarde já com o atual executivo. Portanto não lhe parece que tenha 

havido desleixo por parte do anterior executivo em relação ao Portinho, questionando 

qual o futuro daquele espaço portuário.  

Relativamente aos investimentos que se fazem na Junta de Freguesia e as 

transferências que são realizadas, disse que desconhece a que anos o Senhor 

Presidente se referiu, mesmo assim disse ter a perceção de que o executivo atual 

transfere menos dinheiro para as Juntas de Freguesia do que o anterior executivo. 

Referiu que já havia no passado a possibilidade do Forte da Lagarteira ser entregue à 

Câmara Municipal para a sua dinamização. Disse também que o discurso que o Senhor 

Presidente proferiu no hastear da Bandeira Azul foi injusto para quem trabalhou e teve 

responsabilidades em Vila Praia de Âncora, a par disso o discurso do dia de hoje na 

Comemoração da Elevação de Vila Praia de Âncora foi mais justo para todos os que 

trabalharam e tomaram decisões para o bem de Vila Praia de Âncora. Afirmou que é 

verdade que não se concorreu à Bandeira Azul mas porque sabia já á partida, com 

informações de diversas entidades, que não seria atribuída, bem como já havia 

conhecimento de que no ano seguinte houvesse melhoria das condições haveria 

hipótese de ter Bandeira Azul conforme se verifica este ano. 

 

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

comemora-se noventa e um anos de Vila Praia de Âncora em que houve um 

Âncorense de coração que achou importante projetar esta terra, tendo-se empenhado 

para isso com uma visão de futuro. Referiu que até hoje tem-se falado do passado, não 

estando a honrar em nada a memória desse Âncorense, uma vez que particularmente 

hoje deveria se estar a falar do futuro, portanto seria interessante olhar para Vila Praia 
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de Âncora perspetivando o que se gostaria de ver em Vila Praia de Âncora daqui a 

noventa e um anos, sendo uma discussão bem mais proveitosa do que andar a discutir 

coisas menores. 

Relativamente à Bandeira Azul e ao que o Senhor Vereador Flamiano disse, respondeu 

que é do conhecimento geral que para ter Bandeira Azul tem que ter qualidade de água 

excelente durante três anos, sendo que no ano de dois mil e treze houve qualidade de 

água suficiente, havia que garantir um ano de qualidade excelente e demonstrar que se 

estava num quadro de mudança para ter a oportunidade de ter Bandeira Azul. Explicou 

que para se obter qualidade de água excelente foi necessário resolver uma serie de 

problemas ambientais, sendo uma preocupação constante a manutenção deste 

galardão. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que está completamente à vontade com as opiniões 

do líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal, uma vez que, quem ataca, que 

denigre e quem insulta não é ele próprio, apenas se limita a divertir-se com os números 

de caricaturas que são apresentados e a denunciar as mentiras, tendo-o que fazer 

porque se torna humanamente insuportável pedir, que alguém que insulta 

permanentemente o executivo, não tenha no seu devido tempo a resposta. Sobre a 

coragem disse que na Assembleia Municipal fala cara a cara dizendo aquilo que tem a 

dizer, uma vez que exemplo igual não se encontra muitas vezes na bancada do PSD. 

Relativamente á opinião do Senhor Vereador Flamiano Martins sobre os eventos disse 

que a Câmara Municipal faz muitos mais eventos atualmente do que o anterior 

executivo e gasta menos dinheiro. Relativamente ao Portinho respondeu que não se 

recorda de ver nenhuma referência ao Governo PS aquando da inauguração das obras 

do Portinho, aliás na altura era o Governo do PSD e a Câmara do PSD em que foi feita 
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uma festa com pompa e circunstância, esquecendo quem lançou a obra que foi o 

Governo PS, sendo que na atualidade mantem-se um diálogo com os pescadores de 

modo a perceber como as coisas devem ser feitas. Esclareceu que este executivo 

gasta menos dinheiro em assessorias de imprensa do que o anterior executivo, com a 

diferença de o fazer em meios de comunicação nacionais com a visão de valorização 

da sua terra no exterior. Relativamente às Piscinas disse que a Senhora Vereadora 

pode achar o negócio excelente, mas a Direção Geral de Finanças, aquando da 

discussão da dedução do IVA, identificou de ruinoso o negócio das Piscinas e por isso 

a Câmara Municipal é obrigada a pagar o IVA, porque consideram que não pode ser 

deduzido o IVA num negócio destes. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que relativamente ao que foi dito sobre o Dr. 

Rui Taxa, também o Senhor Presidente insulta o anterior executivo em diversas 

reuniões de Câmara. Referiu que a poupança que o Senhor Presidente disse ter nos 

eventos deve-se ao facto de só faturar a despesa em outubro ou novembro, não sendo 

legal esse procedimento. Disse que acompanhou o Presidente da Associação de 

Pescadores a uma reunião onde estava presente o Senhor Secretario de Estado do 

Mar e que tomou boa nota das opiniões dos pescadores sobre como teria que ser feita 

a intervenção de desassoreamento do Portinho. De seguida perguntou se o Município 

de Caminha participou na Feira de Paris no presente ano. Perguntou também com que 

contabilização as Finanças acharam o negócio das Piscinas ruinoso, se com a 

contabilização a curto prazo ou a médio / longo prazo, uma vez que já ouve duas 

formas diferentes de a contabilizar. 
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O Senhor Presidente  respondeu na atualidade contabiliza-se de forma correta, como 

deve ser. Sendo que as Finanças basearam-se em faturação do ano de dois mil e dez. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira explicou que tem a ver com a diferença entre o que 

se paga pela Piscina e a receita que existe na piscina, ou seja, se gastar cerca de um 

milhão de euros por ano e deduz-se o IVA referente a essas rendas e só se tem uma 

receita de cem mil euros as finanças consideram que isso é um negócio ruinoso, pelo 

que não se deve deduzir esse IVA. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  agradeceu a intervenção do Senhor Vereador Rui 

Teixeira e disse que efetivamente no primeiro ano as piscinas podiam ter lucro 

suficiente para contrabalançar com o dinheiro a entrar posteriormente do IVA. Referiu 

que o edifício está lá e que as Piscinas fazem falta ao nosso Concelho, sendo 

necessário dinamizá-las e rentabiliza-las. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que também é necessária a parte de encontrar todos 

os anos um milhão de euros para sustentar a piscina, que também não se pode 

esquecer. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não cai no esquecimento, porque é 

obvio quando existe um equipamento desta envergadura tem que se pensar sempre 

em investimento independentemente do partido que estiver no executivo. 

 

O Senhor Presidente  respondeu, sobre a feira de Paris, que quem participa não é o 

Município e explicou que o Município disponibiliza os stands para as empresas 
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participarem, as quais não mostraram interesse em face ao investimento que era 

necessário. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA Nº 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2 015-06-17 

  

Proposta retirada. 

  

PROPOSTA Nº 2 - CRIAÇÃO DO TOPÓNIMO "PASSEIO DE A G UARDA" E 

"LARGO DO PORTO NOVO" EM VILA PRAIA DE ÂNCORA 

  

A Associação de Pescadores de Vila Praia de Âncora propôs à Câmara Municipal que 

fosse atribuído nome a duas áreas na zona do portinho em Vila Praia de Âncora; 

Uma das áreas corresponde ao passeio pedonal e ciclável fronteiro às portas do Forte 

da Lagarteira, desde a zona do denominado “Portinho Velho” até à área hoje ocupada 

pelo bar “A Masseira”; a outra área corresponde ao Largo situado junto do 

equipamento de venda de peixe junto ao mar. 

Considerando que uma das zonas em causa já é conhecida pelo nome agora proposto 

“Largo do Porto Novo” tratando-se, neste caso, de dar corpo legislativo a uma 

denominação popular e incontestável. 

Considerando que o outro nome proposto, “Passeio de A Guarda”, faz todo o sentido, 

pela ancestral ligação daquela localidade galega com Vila Praia de Âncora (então, 

Gontinhães), primeiro estabelecida com emigração sazonal ocorrida, por um lado, e 
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depois reforçada nos séculos XVIII e IXI com a vinda e fixação de dezenas de famílias 

Guardesas na zona de praia onde agora se quer prestar esta homenagem; 

Considerando ainda que aquele fluxo migratório de A Guarda para a atual Vila Praia de 

Âncora alterou de forma decisiva as características sociais, económicas e urbanísticas 

do território de Gontinhães, estando hoje contido no ADN da vila criada há 91 anos 

atrás, devendo este facto ser sublinhado de forma mais evidente; 

Considerando, finalmente, que para além da especialíssima ligação de A Guarda a Vila 

Praia de Âncora, cumpre evidenciar a estreita relação existente entre aquele município 

galego e todo o concelho de Caminha, quer na partilha dos momentos históricos e da 

paisagem natural, quer na vivência cultural, económica e das famílias;  

Considerando o parecer favorável da Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora e 

conforme despacho do Senhor Presidente da Câmara. 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição dos topónimos 

referidos. 

 

O Senhor Presidente  disse que é uma medida com algum simbolismo muito ligado à 

realidade. Explicou que fruto da investigação levada a cabo pela Dra. Aurora Rego 

ficou-se a conhecer a forte ligação com a Galiza maior que uma ligação económica ou 

cultural é também uma ligação filial. Foi com surpresa que se verificou a não existência 

de pescadores até meados do seculo dezoito, tendo-se encontrado posteriormente um 

pescador que veio para Vila Praia de Âncora para ocupar as terras da Lagarteira e aqui 

fixar a sua habitação. Descobriu-se posteriormente que são várias as famílias que aqui 

fixaram residência e foram crescendo e desenvolvendo ate níveis demográficos 

superiores aquilo que era a população de Gontinhães. Provavelmente metade da 

população atualmente de Vila Praia de Âncora terá origem direta naqueles homens que 
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vieram da Galiza, particularmente de A Guarda, para se instalarem na zona da 

Lagarteira, constituindo um novo polo urbano. Achou que é o momento, perante esta 

consolidação de estudos que tem existido, o momento de se homenagear diretamente 

essa espacial ligação com A Guarda. Após um diálogo entre várias entidades, foi 

sugerido pela Associação de Pescadores de Vila Praia de Âncora que fosse criado 

estes topónimos. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se aquele espaço é considerado 

espaço público ou pertencente à Doca Pesca. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que aquele espaço é público sob gestão da Doca 

Pesca. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse ter dúvidas de se estar a denominar um 

espaço que não pertence ao Município. Solicitou ainda mais informações do 

Regulamento de Toponímia, porque parece-lhe que não está a ser respeitado. 

 

O Senhor Presidente  solicitou a presença da Coordenadora Técnica da Secção de 

Atendimento e Administração Idalina Lima para prestar os esclarecimentos solicitados. 

 

A Coordenadora Técnica da Secção de Atendimento e Adm inistração Idalina 

Lima  esclareceu que com a alteração à Lei da Autarquias Locais a competência em 

matéria de toponímia passou para o Presidente da Câmara. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que então o Regulamento não está a ser 
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cumprido. 

 

A Coordenadora Técnica da Secção de Atendimento e Adm inistração Idalina 

Lima  respondeu que com a alteração legislativa não é necessária a existência 

comissão de toponímia. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que a Lei 75/2013 dá competência à 

Câmara Municipal para escolher topónimos, mas existe um Regulamento Municipal de 

Toponímia que regula a atribuição de topónimos. Referiu que concorda completamente 

com o topónimo mas disse ter dúvidas se o Regulamento está a ser cumprido, achando 

por isso que a proposta não está devidamente instruída. 

 

A Coordenadora Técnica da Secção de Atendimento e Adm inistração Idalina 

Lima respondeu que é competência da Câmara Municipal delegada no Senhor 

Presidente a audição da Comissão de Toponímia pode ser dispensada. 

 

O Senhor Presidente  face ao esclarecimento da Senhora Coordenadora Técnica 

disse que a proposta está em condições de ser votada. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Liliana Silva e 

Vanda Pêgo, 1 voto contra do Senhor Vereador Flamiano Martins e 0 abstenções. 

 

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

Penso que o Regulamento da Toponímia, que não está revogado, não esta a ser 
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respeitado, por esse motivo votei contra.  

  

PROPOSTA Nº 3 - ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA E AS ASSOCIAÇÕE S 

HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO D E CAMINHA 

  

Face à solicitação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia 

de Âncora e nos termos da informação dos serviços apresenta-se a adenda ao 

protocolo identificado em epígrafe. 

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

uma cópia fica a fazer parte da ata. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que já existe um protocolo aprovado 

pela Câmara e assinado pelas Associações de Bombeiros que tem uma componente 

fixa e duas componentes variáveis, chegou-se à conclusão que este protocolo deveria 

ter uma ligeira alteração para permitir em circunstâncias muito especificas o 

adiantamento da componente fixa até ao máximo de três meses. Essa questão coloca-

se porque acontece com alguma frequência problemas de tesouraria nas Associações 

de Bombeiros. 

 

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 4 - CONCURSO PARA ARRENDAMENTO DE UM ES PAÇO 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO COMERC IAL NO 

PARQUE RAMOS PEREIRA EM VILA PRAIA DE ÂNCORA 

  

Tendo em conta que o procedimento do concurso anterior ficou deserto e a 

necessidade de ocupação do espaço, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

aprovar as peças do procedimento e a autorização de abertura de novo 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, 0 votos contra e 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo. 

  

PROPOSTA Nº 5 - APROVAÇÃO DA ATA FINAL DO JÚRI DO C ONCURSO PARA 

ARRENDAMENTO DE UM ESPAÇO DESTINADO À INSTALAÇÃO DE  UM 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL NAS PISCINAS MUNICIPAIS D E VILA PRAIA 

DE ÂNCORA 

  

Nos termos do relatório final do concurso mencionado em epigrafe apresentado pelos 

serviços e que uma cópia fica anexa à ata, propõe-se  que a Câmara Municipal 

delibere aprovar o relatório e adjudicar o referido espaço a Vera Luísa Portela dos 

Santos. 

 

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 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo. 
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PROPOSTA Nº 6 - CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO À 

COLOCAÇÃO DE QUIOSQUES NA FREGUESIA DE VILA PRAIA D E ÂNCORA E 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAMINHA E VILARELHO 

  

Nos termos da informação dos serviços, com referência ao assunto em epígrafe, no 

sentido de se submeter a concurso a concessão de espaços do domínio público 

municipal, destinado à instalação de quiosques e com vista ao desenvolvimento de 

atividades comerciais de venda ao público de produtos e bens diversos, 

designadamente do ramo alimentar. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a abertura do concurso e 

respetivas peças do procedimento. 

Mais se propõe , que o mesmo seja submetido a aprovação da Assembleia Municipal. 

 

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 

3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo. 

  

PROPOSTA Nº 7 - ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO NA RUA PONTAULT-

COMBAULT EM VILA PRAIA DE ÂNCORA 

  

Relativamente ao assunto em epígrafe e de modo a disciplinar o trânsito na rua 

Pontault-Combault, no arruamento de acesso ao gimnodesportivo, na freguesia de Vila 

Praia de Âncora, e após consulta à Junta de Freguesia, propõe-se  que a Câmara 

Municipal delibere aprovar a alteração à postura de trânsito da seguinte forma: 
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1. Sentido proibido (sinal C1) e painel adicional modelo 10a com a inscrição “a 

50m” – na rua Pontault-Combault (arruamento de acesso ao centro de saúde), 

imediatamente antes do centro de saúde; 

2. Sentido proibido (sinal C1) – na rua Pontault-Combault (arruamento de acesso 

ao centro de saúde), imediatamente após a zona de estacionamento lateral ao centro 

de saúde; 

3. Paragem obrigatória em cruzamentos e entroncamentos (sinal B2) – na rua 

Pontault-Combault (arruamento de acesso ao gimnodesportivo), junto ao 

entroncamento e à saída da zona do centro de saúde; 

4. Trânsito de sentido único (sinal H3) – na rua Pontault-Combault (arruamento de 

acesso ao gimnodesportivo); 

5. Paragem e estacionamento proibido (sinal C16) – na rua Pontault-Combault 

(arruamento de acesso ao gimnodesportivo), em frente à entrada de acesso ao 

pavilhão, acompanhado de linha amarela contínua em toda a extensão do arruamento 

do lado do pavilhão; 

6. Sentido obrigatório à direita (sinal D1e) – para quem sai do beco do 

gimnodesportivo; 

Mais se propõe  que seja submetida a apreciação da Assembleia Municipal para 

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. 
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PROPOSTA Nº 8 - ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE T RÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE VILA PRAIA DE ÂNCORA  - 

RATIFICAÇÃO 

  

Em virtude da realização das “Marchas de São João”, na freguesia de Vila Praia de 

Âncora, tornou-se necessário efetuar o corte e condicionamento de trânsito e 

estacionamento automóvel da seguinte forma: 

Avenida Dr. Ramos Pereira: 

1. Estacionamento proibido, entre a rua 31 de janeiro e a entrada para o Parque 

Norte, junto ao posto de turismo, das 09h00 do dia 18 de junho às 17h00 do dia 

23 de junho. 

2. Trânsito proibido, entre a rua 31 de janeiro e a entrada para o Parque Norte, 

junto ao posto de turismo, das 10h00 do dia 21 de junho às 02h00do dia 22 de 

junho. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho de 

deferimento do Senhor Vice-Presidente do dia 15/06/2015. 

 

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 9 - ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE SEIXAS - RATIFICAÇÃO  

  

Tendo em conta a solicitação da Confraria de São Bento de Seixas, e em virtude da 
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realização das festividades em honra de São Bento, na Freguesia de Seixas, entre os 

dias 9 e 12 de julho do corrente ano, tornou-se necessário efetuar o corte e 

condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel, como se indica: 

Trânsito proibido, entre as 08:00h do dia 11 de julho até às 24:00h do dia 12 de julho, 

nas seguintes artérias: 

- Avenida de São Bento; 

- Calçada do Montinho. 

Estacionamento proibido, na rua Arq.º Ventura Terra (entre a Av. de São Bento e a Av. 

Augusto Serra e Costa) entre as 08:00h do dia 11 de julho e as 24:00h do dia 12 de 

julho. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho de 

deferimento proferido pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 03/07/2015. 

  

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 10 - ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE CAMINHA E VILARELHO - RATIFICAÇÃO 

  

Em virtude da realização do evento “Artbeerfest”, na Freguesia de Caminha e Vilarelho, 

a decorrer entre os dias 9 e 12 de julho do corrente ano, tornou-se necessário efetuar o 

corte e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel, como se indica: 

Trânsito proibido, entre as 00:00h do dia 6 de julho até às 21:00h do dia 14 de julho, 

nas seguintes artérias: 
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- Rua 16 de Setembro; 

- Rua Condestável Nuno Álvares Pereira; 

- Largo Dr. Fetal Carneiro; 

- Rua Ricardo Joaquim de Sousa. 

Reserva de 5 lugares de estacionamento na Praça Conselheiro Silva Torres, na faixa 

da direita, após a passadeira em frente ao Edifício dos Paços do Concelho, entre as 

08:00h do dia 7 de julho e as 21:00h do dia 14 julho. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho de 

deferimento proferido pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 03/07/2015.  

 

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 11 - ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE TRÂNSITO NA 

FREGUESIA DE CAMINHA E VILARELHO - RATIFICAÇÃO 

  

Na sequência do pedido verbal efetuado por Maria Antonieta, funcionária da “Quinta de 

Leiras”, sita na Calçada de Santo António para autorização da circulação de um veículo 

pesado para descarga de gás naquela artéria da vila de Caminha no dia 19/06/2015 

entre as 11h30 e as 13h00, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o 

despacho de deferimento do pedido, proferido pelo Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara datado de 18/06/2015.  
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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 - ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE CAMINHA E VILARELHO - RATIFICAÇÃO 

  

Em virtude da realização do evento “Encontro Entre Margens”, organizado pela 

Câmara Municipal de Caminha, na Freguesia de Caminha e Vilarelho, tornou-se 

necessário efetuar o corte e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel 

da seguinte forma: 

Transito e estacionamento proibidos, entre as 08:00 horas do dia 1 de julho até às 

23:59 horas do dia 5 de julho, nas seguintes artérias: 

- Rua Condestável Nuno Álvares Pereira; 

- Largo Fetal Carneiro; 

- Rua Ricardo Joaquim de Sousa. 

Deslocação temporária do lugar de estacionamento para deficiente do Largo Dr. Fetal 

Carneiro, matrícula 97-PI-77 para a Praça Pontault-Combault, em frente aos CTT, a 

partir das 08:00 horas do dia 1 de julho. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho de 

deferimento do Senhor Vice-Presidente do dia 26/06/2015. 

 

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 13 - ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE ÂNCORA - RATIFICAÇÃO  

  

Foi solicitado pela Junta de Freguesia de Âncora autorização para corte de trânsito na 

Avenida Paulino Velho Gomes no período compreendido entre as 09h00 do dia 

26/06/2015 e as 02h00 do dia 27/06/2015 para a realização de um arraial. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho de 

deferimento proferido pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 24/06/2015.  

 

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 14 - COLOCAÇÃO DE SINALÉTICA NA FREGUESIA DE SEIXAS  

  

A Junta de Freguesia de Seixas vem solicitar a colocação de um sinal de “STOP” no 

entroncamento da travessa das Faias com a rua das Faias, uma vez que quem sai da 

travessa das Faias se apresenta pela direita de quem circula na rua das Faias no 

sentido sul-norte, sendo esta última um arruamento principal e com maior fluxo de 

trânsito automóvel. 

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

delibere aprovar a alteração à postura de trânsito e colocação da correspondente 

sinalética para a travessa das Faias, na Freguesia de Seixas da seguinte forma: 

1. Paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos (sinal B2), no sentido 
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nascente-poente, na travessa das Faias, junto ao entroncamento com a rua das 

Faias. 

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

 

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 - COLOCAÇÃO DE SINALÉTICA NA FREGUES IA DE CAMINHA 

E VILARELHO 

  

A firma Júlio Pires, Lda. solicitou a colocação de um sinal de “sentido proibido exceto 

moradores” no início da rua Dr. Luciano Pereira da Silva, na freguesia de Caminha e 

Vilarelho, indicado como motivo do pedido a deslocalização da empresa de Vila Nova 

de Cerveira para a sede em Caminha. O requerente refere ainda que a entrada de 

camiões na rua “…para carga e descarga para o armazém desta empresa, estando 

carros estacionados torna-se impossível.”. 

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

delibere aprovar a alteração à postura de trânsito e colocação da correspondente 

sinalética para a rua Dr. Luciano Pereira da Silva da seguinte forma: 

1. No início da rua, junto ao largo Dr. Bento Coelho, sinal de estacionamento 

proibido (sinal C15) e duas placas adicionais modelo 10a com a inscrição “dias 

úteis das 8h às 20h” e “exceto cargas e descargas e moradores”; 

2. A meio deste arruamento, do lado norte, junto ao Parque 25 de Abril, sinal de 

estacionamento proibido (sinal C15) e duas placas adicionais modelo 10a com a 
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inscrição “dias úteis das 8h às 20h” e “exceto cargas e descargas e moradores”; 

3. No final do arruamento, junto à entrada poente do Parque 25 de Abril, do lado 

direito do sentido de trânsito, estacionamento autorizado (sinal de H1a) e placa 

adicional modelo 3a. 

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

 

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 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE  A CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E A JUNTA DE FREGUESIA DE ÂNCO RA - GESTÃO DE 

COMBUSTÍVEIS 

  

Propõe -se que a Câmara Municipal delibere aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo entre a Câmara Municipal de Caminha e Junta de Freguesia de 

Âncora, para delegação de competências em matéria de gestão de combustíveis e que 

uma cópia fica a fazer parte integrante da ata. 

Mais se propõe  que esta deliberação seja submetida à Assembleia Municipal, nos 

termos da Lei e que a sua aprovação seja efetuada em minuta. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  solicitou a consulta do documento original da 

proposta, o qual lhe foi exibido de imediato. 

 

O Senhor Presidente  explicou que este protocolo foi a pedido da Junta de Freguesia 
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de Âncora para a transferência da competência para poder notificar e eventualmente 

limpar tudo o que diz respeito na gestão de combustíveis. 

 

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 17 - PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL  DE CAMINHA E 

O RANCHO FOLCLÓRICO DA CASA DO POVO DE BARBEITA - M ONÇÃO 

  

Considerando o folclore uma dança artística e cultural de grande interesse 

internacional; 

Considerando que o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Barbeita em Monção tem 

organizado o Festival “O Mundo a Dançar” com mérito e êxito; 

Considerando que associados a este evento estão custos associados; 

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

delibere aprovar o protocolo para a realização do evento e que uma cópia fica a fazer 

parte da ata. 

 

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, não pelo evento o qual estamos completamente a 

favor, mas porque não nos são fornecidas as informações necessárias para a correta 

análise dos fundos disponíveis. 

  

PROPOSTA Nº 18 - PAGAMENTO DA DÍVIDA DO LUGAR DA FE IRA SEMANAL DE 

CAMINHA NÚMERO 110 EM PRESTAÇÕES - REQUERENTE: JOÃO  SILVA 

CARDOSO 

  

Vem o Senhor João Silva Cardoso, titular do lugar da feira número 110, solicitar o 

pagamento da dívida relativa à ocupação daquele espaço em prestações. 

Assim, de acordo com o n.º 1, do art.º 14º, do Regulamento e Tabelas de Taxas do 

Município de Caminha, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o 

pagamento da dívida em prestações, de acordo com o plano de pagamento constante 

na informação dos serviços. 

 

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 19 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE L ICENÇAS DE 

OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA, ESPAÇO AÉREO E PUBLICIDADE  - 

REQUERENTE: CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

  

 



34 

 
Câmara Municipal de Caminha 

Ata 42/15 de 2015/07/08 

 

 

Na sequência de um pedido efetuado pela Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa 

de Braga para isenção de pagamento de taxas pela colocação de publicidade, 

cartazes, pendões e faixas, para a divulgação de um evento, e nos termos da 

informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a 

isenção do pagamento das referidas taxas. 

 

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 20 - ISENÇÃO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO 

PROCESSO DE OBRAS NÚMERO 130/11 - REQUERENTE: RH TE C - 

TECNOLOGIA AUTO, LDA 

  

Em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º2 do artigo 8º, do Regulamento e 

Tabela Geral de Taxas do Município de Caminha a “Câmara Municipal poderá isentar 

do pagamento das taxas previstas no presente regulamento, total ou parcialmente 

pessoas singulares ou coletivas, relativamente a factos que visem o desenvolvimento 

de atividades de manifesto interesse coletivo” 

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

isentar as taxas previstas, bem como a devolução das já liquidadas do processo de 

obras número 130/11 em nome de RH TEC – Tecnologia Auto, Lda. 

 

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

  

PROPOSTA Nº 21 - APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA 

  

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

ata, propõe-se  a sua aprovação. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, 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 dezasseis horas e cinquenta e cinco minutos, da qual, para constar e por 

estar conforme, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e 

por mim, Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da Secção de 

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 

 

Paços do Município de Caminha, 2015/07/08. 

 

ASSINATURAS: 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 
 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 
 

 
___________________________________________ 

Tomás Henrique Fernandes Antunes 


