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ATA NÚMERO 44/15 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 5 DE 

AGOSTO DE 2015. 

 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano dois mil e quinze, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de LUIS MIGUEL 

DA SILVA MENDONÇA ALVES e com a presença dos Senhores Vereadores 

GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, ANA SOFIA GARCIA  BARROS 

SÃO JOÃO, RUI PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA, FLA MIANO 

GONÇALVES MARTINS E VANDA MARIA DA CUNHA PÊGO. 

 

Não esteve presente a Senhora Vereadora Liliana Sofia Bouça Silva , cuja falta 

não 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: 

 

O Senhor Presidente  cumprimentou todos os Vereadores, funcionários municipais, 

público presente e o jornalista, de seguida solicitou a introdução de mais duas 

propostas na ordem do dia; uma sobre a cessão da posição contratual do bar dos 

pescadores em Seixas e outra sobre a alteração temporária à postura de trânsito e 

estacionamento para a realização do evento “Folk Monção” na Freguesia de 

Caminha e Vilarelho. Aceite que foi a introdução das mesmas, passaram a constar 

da ordem do dia como proposta doze e treze, respetivamente. 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente  iniciou o período antes da ordem do dia dando a palavra aos 

Senhores Vereadores. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que houve uma grande preocupação 

com a limpeza do sargaço na praia de Vila Praia de Âncora, mas que na Gelfa está 

a acontecer o mesmo fenómeno, do apodrecimento do sargaço, causando maus 

cheiros. Perguntando se estava prevista alguma medida para evitar a situação. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que, de facto houve essa 

preocupação em Vila Praia de Âncora, sendo preocupações muito diferentes de 

qualquer outra praia, uma vez que o sargaço em Vila Praia de Âncora encontrava-se 

em água doce provocando uma decomposição muito mais rápida. Disse que a 

situação da Gelfa ainda não tinha sido reportada, tendo que ser avaliada, porque o 

sargaço na praia é um fenómeno curioso que tem a ver com as marés, no entanto se 

for caso disso, irá fazer-se também a remoção do sargaço. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 15/07/22 

 

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 vinte e dois de julho de dois mil 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 2 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNI CIPAL O 

REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE CAMINHA 

 

Terminou no dia 20 de julho, o prazo de consulta pública para recolha de sugestões 

ao Regulamento do Orçamento Participativo, publicado por edital n.º 541/2015, no 

Diário da República do dia 18 de junho de 2015, nos termos do art.º 101º, nº 1 e 2 do 

CPA, aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/15 de 7 de janeiro. 

Não foi recebida, por escrito, nenhuma sugestão. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o Regulamento do 

Orçamento Participativo, que uma cópia fica a fazer pare integrante da ata. 

Mais se propõe  que seja submetido à 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 2 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins e Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 3 – APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO C ONCURSO 

PÚBLICO INTERNACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  RECOLHA 

E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, FORNECIME NTO, 

MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE CONTENTORES E LIMPEZA URBAN A DO 

MUNICÍPIO DE CAMINHA – ADJUDICAÇÃO 

 

Face ao relatório final do júri do concurso supra referido, propõe-se  que a Câmara 

Municipal delibere adjudicar à empresa LUSÁGUA – Serviços Ambientais, S.A., pelo 

preço contratual de 4 570 244,96€ (quatro milhões quinhentos e setenta mil 
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duzentos e quarenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos) + IVA, a prestação 

de serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos, fornecimento, 

manutenção e lavagem de contentores e limpeza urbana do Município de Caminha. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que o que se está a deliberar é a 

adjudicação na sequência do concurso público internacional para prestação de 

serviços de recolha, transporte, fornecimento, manutenção, lavagem de contentores, 

limpeza urbana e limpeza das praias. O contrato que neste momento existe todo 

este serviço está separado da limpeza das praias, e no concurso atual entendeu-se 

que deverá estar incluída a limpeza das praias. O contrato atual vigorou durante dez 

anos e custava ao Município cerca de um milhão de euros por ano, mais a limpeza 

das praias. Este concurso, agora, é por oito anos, sendo uma das determinações do 

Tribunal de Contas, não ter contratos com duração muito elevada de modo a 

obterem-se melhores condições de negociação. Para este novo concurso 

concorreram nove empresas, o valor mais alto apresentado foi de cinco milhões e 

meio de euros para os oito anos, cerca de seiscentos e vinte cinco mil euros por 

ano. Portanto, sem dúvida nenhuma que, a concorrência que entretanto se 

desencadeou permitiu que se atingisse o propósito de reduzir substancialmente esta 

despesa estrutural e considerável, com um caderno de encargos exatamente igual 

ao anterior. Explicou que no decorrer do concurso surgiu a situação de duas 

empresas terem apresentado preços considerados anormalmente baixos, a Ecorede 

com 3,7 milhões de euros e a Luságua com 4,6 milhões de euros. Estas empresas 

foram questionadas para justificarem estes preços, sendo que a Ecorede não 

respondeu e a Luságua fundamentou com a utilização de equipamentos que já 

estariam amortizados e que beneficia o custo. Esta situação gerou algumas dúvidas, 

tendo sido esclarecido que nada impede que se utilizem esses equipamentos desde 

que estejam num bom estado de conservação, por isso a Luságua foi considerada 

uma empresa concorrente no processo. Na fase posterior de apreciação a empresa 

que ficou classificada em segundo lugar questionou, não tanto esta questão da vida 
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útil dos equipamentos, mas mais a forma como foi respondido ao caderno de 

encargos. O júri entendeu que não havia razões para isso, porque embora não 

houvesse uma repetição sistemática de todos os itens, havia uma remissão para as 

respostas que tinham sido dadas em outros itens e diziam que a situação era igual.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou qual a razão de quem reclamou 

afirmar que não foi apresentada a quantidade de viaturas e equipamentos, bem 

como não foram apresentados os recursos humanos afetos à limpeza e no relatório 

final diz que está tudo respondido, levantando dúvidas. Perguntou também qual a 

razão de vir junto ao relatório uma proposta de cabimentação de cinquenta e um mil 

euros que nada tem a ver com os valores em causa. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que a questão é que o contrato 

entrará em vigência a um de dezembro, uma vez que o outro termina a trinta e um 

de novembro, tendo que ser denunciado até trinta de setembro. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  afirmou que o contrato com a “Suma” 

acabava no ano passado. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que o contrato com a “Suma” 

acabou efetivamente no ano passado mas, como não foi possível contratar a nova 

empresa entretanto, estava prevista a renovação, por mais um ano, no âmbito do 

anterior concurso. Explicou que o que está previsto na cabimentação é o pagamento 

do mês de dezembro deste ano. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se isso não pressupõe a 

existência de informação de fundos disponíveis. 
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O Senhor Presidente  solicitou a presença da Chefe de Divisão de Finanças e 

Administração para esclarecer. 

 

A Chefe de Divisão de Finanças e Administração Sandra  Ferreira  esclareceu 

que esta fase é de adjudicação com a escolha de um candidato, não sendo 

necessária a informação dos fundos disponíveis. Posteriormente na altura que for 

assumido o compromisso com aprovação do contrato, aí sim, é necessária a 

informação dos fundos disponíveis.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que no concurso houve uma proposta 

da Luságua relativamente às questões que foram colocadas pelo reclamante, que 

tem a ver com a inscrição da quantidade das viaturas e recursos humanos, 

perguntando se isso está efetivamente ou não na proposta. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  solicitou a presença do Técnico Superior 

Marco Pereira para esclarecer. 

 

O Técnico Superior Marco Pereira  esclareceu que a proposta na memória 

descritiva é constituída pelo ponto i) e pelo ponto 6i), sendo que o reclamante se 

refere ao ponto i) que não está descrito. Na proposta da Luságua remete o ponto i) 

para os documentos do ponto 3i) que são os mapas onde estão descritos a mão-de-

obra e equipamentos. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que então os meios estão num mapa e 

não corresponde ao que diz no caderno de encargos. 

 

O Técnico Superior Marco Pereira  respondeu que corresponde, e na proposta da 

Luságua diz no ponto i) que estes detalhes e pormenores estão no ponto 3i).  
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que é estranho que na reclamação se 

diga uma coisa e depois o júri entenda que não é assim.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que a questão é que o único 

concorrente que repete sistematicamente a informação dos pontos 1i) a 6i) é a 

“Suma”, sendo que todos os outros concorrentes remetem para outros pontos. Cada 

uma das rubricas da memória descritiva remeterem sempre, para o mapa de 

recursos humanos e para o mapa de equipamentos que aparece nas outras alíneas. 

Portanto repetir sempre a mesma informação não faz grande sentido, sendo que o 

que está em causa é uma questão de forma e não de conteúdo. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  solicitou a interrupção dos trabalhos por dois 

minutos. 

 

O Senhor Presidente  interrompeu os trabalhos da reunião por dois minutos. 

Retomada a reunião, o Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador 

Flamiano Martins. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que os Vereadores do Partido Social 

Democrata se vão abster, solicitando que todos os esclarecimentos técnicos 

constem em ata. 

 

O Senhor Presidente  assinalou a importância estrutural que a proposta tem, uma 

vez que, são naturais as dúvidas que possam surgir num processo desta 

complexidade, sentindo-se confortável com o relatório. Explicou que há uma 

preocupação grande do executivo à procura do equilíbrio perfeito entre as receitas e 

as despesas da Câmara Municipal, uma vez que as receitas tem vindo a ser 

afetadas, por outro lado, a despesa, tem aumentado em setores que as 

competências passaram para os Municípios em virtude das diferentes opções que 
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se vão tomando. Havendo duas formas de atacar este desequilíbrio; aumentando a 

receita através da atividade económica e do aumento de impostos, sendo que desse 

pressuposto a estratégia da Câmara não tem passado pelo aumento de impostos 

mas sim pelo incremento da atividade económica que pode trazer mais receita 

através das taxas, bem como a diminuição da despesa atacando as gorduras do 

funcionamento da Câmara ou então intervir estruturalmente na despesa da Câmara 

Municipal. Explicou que a despesa estrutural tem a ver com vencimentos, água, 

saneamento e naturalmente a recolha de resíduos sólidos. Naquilo que diz respeito 

a água e saneamento, foi já dito e esses trabalhos estão em projeto para tentar 

diminuir os desperdícios existentes. Neste concurso de recolha de resíduos sólidos é 

um bom exemplo de diminuição de despesa estrutural, sendo um caminho que o 

Município vai ter que levar a cabo nos próximos anos. Referiu que o contrato em 

vigor, o Município tem uma despesa de um milhão e cem mil euros com este serviço 

e com esta proposta mais favorável do ponto de vista financeiro e que se está a 

adjudicar, passa-se a ter uma despesa anual de seiscentos e cinco mil euros, do 

mesmo modo existe atualmente uma despesa mensal de noventa e um mil euros 

que passará a ser de cinquenta mil e quatrocentos euros por mês. Trata-se de uma 

diminuição de 45% da despesa de recolha de resíduos sólidos e limpeza urbana, 

sendo uma boa noticia para o Município, continuando deste modo o caminho do 

equilíbrio entre as despesas e as receitas. Posteriormente agradeceu aos técnicos 

Fernando Aleixo, Marco Pereira e José Luís Gonçalves que fizeram parte do júri do 

concurso público, tomando opções e estudando cada um dos processos. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido referiu que na eventualidade do concurso 

vir a ser impugnado, aliás como já aconteceu no passado, o segundo concorrente 

mesmo apresentando a proposta que não é tão favorável, uma vez que não permite 

poupanças na ordem dos 40%, permitirá, mesmo assim, cerca de 35% de poupança.  
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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, 0 votos 

contra e 2 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins e Vanda Pêgo. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Abstemo-nos porque entendemos que os serviços da Câmara 

apresentaram justificações satisfatórias relativamente às nossas dúvidas e porque 

solicitamos que as explicações dos colaboradores Sandra Ferreira, Marco Pereira e 

do Senhor Vereador Guilherme Lagido façam parte integral da ata para sustentar a 

explicação em relação às dúvidas que apresentamos. 

 

PROPOSTA N.º 4 – ALTERAÇÃO AO REGIMENTO DA CÂMARA M UNICIPAL 

DE CAMINHA NOS TERMOS DA PROPOSTA DO SENHOR VEREADO R 

FLAMIANO MARTINS 

 

Sobre a matéria em epígrafe e conforme despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, o Senhor Vereador Flamiano Martins apresenta a proposta que a seguir se 

transcreve:  

Considerando que: 

1- A Câmara, segundo o seu regimento, reúne ordinariamente três vezes por 

mês, na 1ª, 3ª e última semana de cada mês; 

2- A reunião ordinária realizada na última semana de cada mês é pública 

descentralizada; 

3- Em cada reunião ordinária há um período designado de Antes da Ordem do 

Dia e outro designado Ordem do Dia;  

4- O Regimento estabelece que a audição dos munícipes é o único ponto da 

Ordem de Trabalhos destas reuniões públicas, o que contraria de certa 

maneira o nº 1 do Artigo 6º que determina que as reuniões ordinárias devem 
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ter um período designado de Antes da Ordem do Dia e outro designado 

Ordem do Dia; 

5- Estas reuniões, esgotada a novidade na primeira ronda de reuniões 

descentralizadas, não são muito mais do que meia dúzia de reivindicações já 

por demais conhecidas, principalmente pela Junta de Freguesia; 

6- Estas reuniões deveriam ter um carácter formativo no domínio da cidadania, 

podendo os munícipes assistir a uma verdadeira reunião de Câmara onde 

sejam tratados assuntos de uma reunião ordinária de Câmara e talvez até um 

ou outro ponto relacionado com a freguesia;  

Proponho que: 

1- Se altere o Regimento da Câmara para que, nas reuniões descentralizadas, 

haja, conforme o regimentado, um período antes da ordem do dia, nos termos 

dos nº 1 e nº 2, do Art.º 7º, se acrescente um ponto 3 que permita ainda a 

intervenção do público não inscrito com a antecedência de 48 horas; 

2- Se altere a redação do nº 3, do Art.º 15º para que a audição dos munícipes 

não seja considerado o único ponto da Ordem de Trabalhos mas o ponto 

essencial da Ordem de Trabalhos para que na Ordem de Trabalhos se 

possam incluir assuntos de uma reunião ordinária de Câmara, podendo até 

fazer parte da Ordem de Trabalhos assuntos relacionados com a freguesia 

onde decorre a reunião descentralizada. 

Pede deferimento, 

Lanhelas, 29 de julho de 2015 

-Flamiano Martins- 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  explicou que em termos regimentais a 

reunião descentralizada é uma reunião ordinária. A reunião ordinária, segundo a 

definição do regimento, tem um período antes da ordem do dia e o período da ordem 

do dia, sendo que o regimento como está agora diz que a reunião descentralizada 

só tem um período de intervenção do público. Disse que uma vez feita a primeira 
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volta de reuniões pelas freguesias os assunto têm vindo a diminuir, seria 

interessante que na reunião descentralizada tivesse dois períodos, um período antes 

da ordem do dia e a ordem do dia propriamente dita que além da intervenção do 

público poder haver assuntos para deliberar que tenham a ver com a freguesia em 

causa. 

 

O Senhor Presidente  disse que o executivo entende que esta proposta não deverá 

merecer provimento em nenhum dos seus pontos porque as reuniões de Câmara 

descentralizadas tem um intuito muito próprio pela necessidade que se sente de 

integrar as reuniões descentralizadas na estratégia mais abrangente de se poder 

chegar mais facilmente a cada uma das pessoas. Referiu que a avaliação destas 

reuniões é bastante positiva e do ponto vista formal existiria uma questão de ter que 

haver vários períodos, mas as reuniões descentralizadas tem regimentado em 

específico que estas reuniões tem um único ponto da ordem de trabalhos.  

 

A presente proposta não foi aprovada com 4 votos contra do Senhor Presidente e 

dos Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 2 votos a 

favor dos Senhores Vereadores Flamiano Martins e Vanda Pêgo e 0 abstenções. 

 

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

Gostaria de Lamentar que não tivesse sido aprovada porque me parece que iria 

enriquecer as reuniões descentralizadas e era uma forma de nós também 

mostrarmos como funciona uma reunião de Câmara. 

 

PROPOSTA N.º 5 – ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONA MENTO DA 

TABACARIA GOMES 

 

O requerente, através do registo 11517 de 21/07/2015 vem pedir o alargamento do 

horário de funcionamento do seu estabelecimento com atividade de comércio de 
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produtos diversos, nomeadamente artigos de livraria, jornais e revistas, sito na rua 

de S. João, n.º 11, em Caminha, para a 01H00M, no período compreendido entre o 

dia 15 de julho e 15 de setembro. 

Nos termos do n.º 6 do art.º 4 do Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e conforme a informação dos 

serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o referido 

alargamento de horário. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 6 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE CAMINHA E VILARELHO PARA AS 

FESTIVIDADES EM HONRA DE SANTA RITA DE CÁSSIA – RAT IFICAÇÃO 

 

Relativamente ao assunto em apreço, atendendo ao pedido da Comissão de Festas, 

em virtude da realização das Festividades em honra de Santa Rita de Cássia, na 

Freguesia de Caminha e Vilarelho, entre os dias 5 e 9 de agosto do corrente ano, 

propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do Ex. mo Senhor 

Presidente da Câmara do dia 22/07/2015, que deferiu efetuar temporariamente o 

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

Dias 5 e 6 de agosto: 

- Corte e condicionamento de trânsito entre as 12:00H do dia 9 e as 02:30H do dia 

10 – Rua de São João e a Praça Conselheiro Silva Torres, entre o entroncamento 

com a Travessa do Tribunal e a rua Visconde Sousa Rego. 

Dias 6 e 7 de agosto: 
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- Corte e condicionamento de trânsito entre as 19:00H do dia 6 e as 02:00H do dia 7 

– Rua de São e a Praça Conselheiro Silva Torres, entre o entroncamento com a 

Travessa do Tribunal e a Rua Visconde Sousa Rego. 

Dias 7 e 8 de agosto: 

- Corte e condicionamento de trânsito entre as 19:00H do dia 7 e as 02:00H do dia 8 

– Rua de São e a Praça Conselheiro Silva Torres, entre o entroncamento com a 

Travessa do Tribunal e a Rua Visconde Sousa Rego. 

Dias 8 e 9 de agosto: 

- Corte e condicionamento de trânsito entre as 08:00H do dia 8 e as 20:00H do dia 9 

- Rua de São e a Praça Conselheiro Silva Torres, entre o entroncamento com a 

Travessa do Tribunal e a Rua Visconde Sousa Rego. 

Dia 9 de agosto: 

- Condicionamento à circulação de trânsito automóvel das 11:30H às 12:00H nas 

seguintes artérias: 

 - Largo da Matriz; 

 - Rua Conselheiro Miguel Dantas; 

 - Praça de Espanha. 

- Condicionamento à circulação de trânsito automóvel e estacionamento proibido das 

16:30H às 18:30H nas seguintes artérias: 

 - Largo da Matriz; 

 - Rua Ricardo Joaquim de Sousa; 

 - Largo Dr. Fetal Carneiro; 

 - Rua D. Nuno Alvares Pereira; 

 - Rua 16 de Setembro; 

 - Praça Conselheiro Silva Torres; 

 - Rua Visconde Sousa Rego; 

 - Rua Benemérito Joaquim Rosas; 

 - Largo da Senhora da Agonia; 

 - Rua de São João; 
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 - Rua Conselheiro Miguel Dantas; 

 - Praça de Espanha. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 7 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE VENADE E AZEVEDO PAR A AS 

FESTIVIDADES EM HONRA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS  

 

O Pároco de Santa Eulália de Venade vem solicitar o condicionamento de trânsito 

em várias artérias da União de Freguesias de Venade e Azevedo, para a realização 

das festividades em honra de Nossa Senhora dos Remédios, nos dias 14 e 15 de 

agosto do corrente ano. 

Ponderando o interesse da atividade, nomeadamente nas tradições religiosas e 

culturais da freguesia, bem como o interesse turístico e económico, propõe-se  que a 

Câmara Municipal delibere aprovar a alteração temporária à postura de trânsito e 

estacionamento como se indica: 

- Proceder à suspensão temporária de trânsito e estacionamento proibido, na União 

de Freguesias de Venade e Azevedo, nos seguintes locais: 

 - Avenida Barão de São Roque; Largo Joaquim Alves da Cruz; Rua Amélia 

Cruz; Rua José Salgueiro; Rua Padre Luís Serro e Travessa da Barge, das 08:00H 

do dia 14 de agosto às 02:00H do dia 15 de agosto, bem como das 12:00H às 

20:00H do dia 15 de agosto. 

 

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

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

Martins e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 8 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE CAMINHA E VILARELHO PARA AS 

FESTIVIDADES EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA AGONIA 

 

A Comissão de Festas em honra de Nossa Senhora da Agonia vem, à semelhança 

dos anos anteriores, solicitar o corte de trânsito em várias artérias da União de 

Freguesias de Caminha e Vilarelho, para a realização das festividades e da 

procissão religiosa, nos dias 14, 15, 16 e 17 de agosto.  

Ponderando o interesse da atividade, nomeadamente nas tradições religiosas e 

culturais da freguesia, bem como o interesse turístico e económico, propõe-se  que a 

Câmara Municipal delibere aprovar a alteração temporária à postura de trânsito e 

estacionamento como se indica: 

- Suspensão temporária de trânsito e estacionamento proibido nos seguintes locais: 

Rua Benemérito Joaquim Rosas (entre a travessa Cabo Custódio e rua do Pombal); 

rua do Pombal (entre a rua Manuel Serra Carvalho e a rua Benemérito Joaquim 

Rosas); travessa do Pombal (entre a rua do Pombal e o largo da Cabreira), nos dias 

14 e 15 de agosto, entre as 21:00H e as 03:00H, bem como no dia 16 de agosto 

entre as 10:00H e as 02:00H do dia 17 de agosto. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 9 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE SEIXAS PARA REALIZAÇ ÃO DA 1ª 

FESTA DO RIO 

 

Atendendo ao pedido da Junta de Freguesia de Seixas, e em virtude da realização 

do evento “1ª Festa do Rio”, na freguesia de Seixas, entre os dias 14, 15 e 16 de 
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agosto do corrente ano, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a 

alteração temporária à postura de trânsito e estacionamento automóvel como se 

indica: 

- Trânsito proibido, entre as 08:00H do dia 14 de agosto até à 02:00H do dia 17 de 

agosto, nas seguintes artérias: 

 - Avenida São Bento; 

 - Calçada do Montinho. 

 

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

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

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

 

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

SENHORA DA BONANÇA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DIA 26 DE 

AGOSTO E 14 DE SETEMBRO DE 2015 

 

Atendendo a que a Comissão de Festas de Nossa Senhora da Bonança veio 

esclarecer que o pedido solicitado para a cedência do terrado não se restringia só ao 

período festivo (10 a 13 de Setembro), conforme tinha sido solicitado, mas sim, de 

26 de Agosto a 14 de Setembro. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere retificar a proposta número 10, 

tomada em reunião de Câmara de 15 de Abril de 2015. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  chamou atenção para o facto do assunto em 

apreço na proposta já ter sido deliberado mais duas vezes, referiu ainda o facto do 

requerimento de suporte de base à proposta estar subscrito pela Confraria de Nossa 

Senhora da Bonança e ter sido assinado por um membro da Comissão de Festas. 
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O Senhor Presidente  perante este reparo chamou a atenção da Coordenadora 

Técnica para o facto de haver necessidade de mais rigor. 

 

A Senhora Vereadora Vanda Pêgo  reforçou a intervenção dizendo tratar-se de 

entidades diferentes o que pode causar algum embaraço. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 11 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO 

DE VIA PÚBLICA – REQUERENTE: ÂNCORA PRAIA FUTEBOL C LUBE 

 

Na sequência do requerimento registado sob o número 1831, de 13/07/2015, veio o 

requerente solicitar a isenção o pagamento das taxas de cedência de terrado no 

Parque Dr. Ramos Pereira, com aproximadamente 150m2 para colocação de uma 

tenda, mesas e cadeiras para a realização do II Arraial do Âncora Praia Futsal, em 

Vila Praia de Âncora, nos dias 7, 8 e 9 de Agosto de 2015, com o objetivo de 

angariar fundos para a equipa de futsal. 

Nos termos da alínea a) do art.º 8º do Regulamento e Tabela Geral de Taxas do 

Município de Caminha e conforme a informação dos serviços, propõe-se  que a 

Câmara Municipal delibere aprovar a isenção de taxas de Ocupação de Via Pública 

ao Âncora Praia Futebol Clube. 

 

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

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

Martins e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 12 – CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO B AR DOS 

PESCADORES EM SEIXAS  

 

Solicitou o Senhor João Carlos Durão Ales, através de requerimento, a cessão de 

posição contratual do Bar dos Pescadores no Cais de São Sebastião em Seixas. 

Assim, nos termos do parecer jurídico, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

autorizar a transmissão para o nome de Carlos Alberto de Castro Silva. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 13 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE  TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO “FOLK MO NÇÃO” NA 

FREGUESIA DE CAMINHA E VILARELHO – RATIFICAÇÃO  

 

Relativamente ao assunto em apreço e em virtude da realização do evento “Folk 

Monção”, torna-se necessário proceder temporariamente ao condicionamento de 

trânsito e proibição de estacionamento automóvel. 

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

delibere ratificar o despacho do Ex. mo Senhor Presidente da Câmara do dia 

03/07/2015 que autorizou temporariamente o condicionamento de trânsito e 

proibição de estacionamento automóvel, na União de Freguesias de Caminha e 

Vilarelho, na rua de São João e praça Conselheiro Silva Torres, entre a Travessa do 

Tribunal e a rua Visconde Sousa Rego, das 20:00H do dia 4 de agosto às 03:00H do 

dia 7 de agosto do corrente ano. 
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A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

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

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

 

PROPOSTA N.º 14 – 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 e dos 

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

Martins 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 16 horas e 05 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, 5 de Agosto de 2015 

 

 

ASSINATURAS: 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 
 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 
 

___________________________________________ 
Tomás Henrique Fernandes Antunes 


