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ATA NÚMERO 45/15 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 2 DE 

SETEMBRO DE 2015. 

 

Aos dois dias do mês de setembro 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, RUI PEDRO TEIXEI RA FERREIRA 

DA SILVA, FLAMIANO GONÇALVES MARTINS, LILIANA SOFIA  BOUÇA SILVA 

E VANDA MARIA DA CUNHA PÊGO. 

 

Não esteve presente a Senhora Vereadora Ana Sofia Garcia Barros São João , 

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  cumprimentou todos os Vereadores, funcionários municipais, 

público presente e o jornalista, de seguida deu a palavra aos Senhores Vereadores. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se já estão previstas as reuniões 

no âmbito do Orçamento Participativo, uma vez que a calendarização das reuniões 

das unidades territoriais, está prevista até quinze de outubro. 
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O Senhor Presidente  respondeu que já teve uma reunião com a equipa que está a 

preparar o Orçamento Participativo, estando dentro do prazo. O regulamento, 

entretanto, já foi submetido a discussão pública e encontrando-se a aguardar a 

aguardar deliberação da Assembleia Municipal. Após ponderação de algumas 

matérias foi considerado adequado atrasar a deliberação existente, por causa das 

datas das reuniões das unidades territoriais. 

 

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 vimos ao abrigo da 

Lei 75/2013 de 12/09, requerer a V. Ex.ª: 

- Relação dos encargos assumidos e não pagos até 2 de setembro de 2015. 

Mais solicitamos que sejam cumpridos os prazos legais para o cumprimento desta 

informação. 

Caminha, setembro 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 vimos ao abrigo da 

Lei 75/2013 de 12/09, requerer a V. Ex.ª: 

- Cópias das ordens de pagamento números 51 e 511. 

Mais solicitamos que sejam cumpridos os prazos legais para o cumprimento desta 

informação. 

Caminha, setembro de 2015. 
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Pedem deferimento, 

Os Vereadores do PSD 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Caminha. 

Na qualidade de Vereadores da Câmara Municipal de Caminha vimos ao abrigo da 

Lei 75/2013 de 12/09, requerer a V. Ex.ª: 

- Cópia dos estratos de outubro de 2013 a agosto de 2015 e reconciliações 

bancárias. 

Mais solicitamos que sejam cumpridos os prazos legais para o cumprimento desta 

informação. 

Caminha, setembro de 2015. 

Pedem deferimento, 

Os Vereadores do PSD 

 

De seguida solicitou esclarecimentos sobre os documentos entregues na última 

reunião de Câmara, uma vez que ao analisar os documentos verificou erros, gralhas 

e falta de várias páginas, não sendo possível assim analisar corretamente os 

documentos. Referiu que no balancete analítico verifica-se que existem oitocentos 

mil euros em disponibilidades financeiras, sendo que seiscentos serão de cauções. 

Referiu também que verificou que não estão a ser pagas as faturas das “Águas do 

Noroeste” nem da “Caminhaequi”, solicitando esclarecimentos sobre o porquê de tal 

estar a suceder. Disse que esses pagamentos que estão em falta rondarão cerca de 

um milhão de euros, mais a divida de curto prazo de pagamentos a fornecedores, 

afirmando que a Câmara de Caminha neste momento não tem fundos disponíveis, 

nem como gerir o Município. Explicou que após analisar os pagamentos às 

freguesias verificou que foram efetuadas ordens de pagamento de cerca de cem mil 

euros, mas no balancete analítico verificou que só estão contabilizados cerca de 

trinta mil euros. Referiu também que se verifica a existência de ordens de 
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pagamento efetuadas em janeiro, cujas pessoas só receberam o pagamento em 

Agosto. Portanto não estão a ser cumpridas as ordens de pagamento, não sendo 

legal este procedimento. Solicitou também esclarecimento sobre a que se refere um 

pagamento efetuado à empresa “Partilhargumento”, empresa que construiu o 

continente, no valor de setenta mil euros.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que o pagamento à empresa “Partilhargumento” 

trata-se da devolução da caução prestada. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  sugeriu que dado o número de perguntas e a 

complexidade das mesmas relativas ao documento que foi entregue serem muitas, 

possam apresentá-las por escrito.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  respondeu que pode fazer as perguntas uma 

de cada vez. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  disse que responder a questões de um 

documento que não analisou com tanto pormenor como a Senhora Vereadora 

Liliana Silva, é preferível fazê-lo por escrito por forma a ser um esclarecimento 

correto. 

 

O Senhor Presidente  disse concordar e fazer sentido. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  acrescentou que a devolução da caução 

prestada se refere às obras de urbanização do espaço público que estão concluidas. 

 

A Senhora vereadora Liliana Silva  perguntou se o Senhor vereador Guilherme 

Lagido sabe de que data são as devoluções das cauções. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que não sabe mas que pode solicitar 

aos serviços que o informem. 

 

O Senhor Presidente  explicou que relativamente às outras questões sobre os 

pagamentos às Águas do Noroeste as faturas não foram pagas porque se tem 

verificado um desencontro relativamente ao consumo efetuado pelo Município e o 

faturado, tendo sido já comunicado à entidade de modo que se possa chegar a uma 

aproximação dos valores para se proceder ao pagamento. Relativamente ao 

“Caminhaequi”, esclareceu que, como é sabido, o Município é pagador e recetor, 

uma vez que o Município é acionista do “Caminhaequi”. O Município, enquanto 

acionista, tem naturalmente que acautelar a situação do pagamento à entidade 

bancária que financiou as piscinas, mas enquanto usufrutuário daquele equipamento 

tem também a possibilidade de gerir esse equipamento, uma vez que o Município 

está nas duas posições, facilmente pode explicar ao conselho de administração que 

conhece a situação. Explicou também, ao ter de optar pelo pagamento a 

fornecedores do Concelho de Caminha ou a divida da PPP do “Caminhaequi”, 

escolherá, sempre, os comerciantes de Caminha. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que a acumulação da dívida vai 

aumentando e pode ser uma situação preocupante para o Município. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que o que o Senhor Presidente da 

Câmara acabou de dizer é no mínimo surreal, uma vez que as ordens de 

pagamento, segundo a lei dos compromissos, são para cumprir e não se pode 

escolher a quem se vai pagar. Referiu que não se pode pagar mais rapidamente a 

um amigo do que a uma outra empresa. Relativamente às faturas das Águas do 

Noroeste disse que se ficou agora a saber que efetivamente não são pagas desde o 

início do ano, assim como as piscinas municipais. Disse também não compreender 

como é que se continua a aprovar subsídios quando existem fornecedores que não 
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recebem há um ano, sendo que se os fundos disponíveis são calculados pela receita 

que se pode vir a ter e agora verifica-se que a Câmara Municipal tem estas dividas 

todas por pagar, facilmente se consegue verificar que o Município de Caminha não 

tem fundos disponíveis para cabimentar mais despesa. 

 

O Senhor Presidente  respondeu ser essa a interpretação da Senhora Vereadora, 

que mais uma vez mistura conceitos como os fundos disponíveis, receita, despesa, 

ordens de pagamento e opções que o Município tem que fazer. Explicou que o 

Município pode fazer opções, decidindo que pode pagar mais rápido a uns 

fornecedores do que a outros, sendo natural que todos tem que ser pagos. Disse 

que não lhe surpreende a defesa da PPP das piscinas municipais feita pela Senhora 

Vereadora, mas a opção nos momentos que se tem que gerir a capacidade de 

tesouraria é feita pelo executivo. O Município tem um problema já há alguns anos, 

pelo facto de existir um desequilíbrio grande entre a receita e a despesa, havendo 

mais despesa e menos receita, sendo esse um problema estrutural. Explicou que o 

único mecanismo que tem aguentado o Município nos últimos anos para poder fazer 

este equilíbrio é o mecanismo artificial de recorrer a sucessivos empréstimos que 

foram contraídos ao longo dos últimos anos. Neste momento o Município de 

Caminha tem para amortizar à banca cerca de sete milhões de euros referentes a 

empréstimos que foram contraídos ao longo dos últimos anos, por outro lado não 

pode contrair mais empréstimos, o que significa que é necessário fazer face a este 

desequilíbrio, poupando nos custos, dos lixos da água e saneamento. Referiu que 

outra das grandes despesas da Câmara são os custos com a PPP das piscinas 

municipais, sendo necessário dialogar com as entidades envolvidas para que se 

possa renegociar a dívida. Referiu também que todas estas despesas não foi este 

executivo que as criou, e deveriam ter ponderado se havia capacidade ou não para 

pagar. Reiterou o sempre disse, que o negócio das piscinas (PPP) era e é ruinoso 

para as finanças do Município. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que o anterior executivo sempre pagou a 

tempo e horas todas essas despesas. Disse ainda que financiar o rally em vez de 

pagar às Águas do Noroeste são efetivamente opções, da mesma forma que pagar 

mais rápido a uns fornecedores do que a outros, como foi o caso de pagar 

rapidamente as cauções à “Partilhargumento” e vinte e dois mil euros pelo concerto 

da “Carminho”, quando foi cedido o pavilhão e as pessoas pagaram bilhete. Referiu 

também os cerca de noventa mil euros em assessoria jurídica sendo a data do 

contrato posterior à data do serviço prestado, bem com os cerca de trezentos mil 

euros gastos com o serviço da cultura, lamentando que as freguesias ainda só 

tenham recebido cerca de trinta mil euros. Lamentou também que por três questões 

muito concretas tenha que fazer um requerimento, sendo uma sensação de 

frustração muito grande quando entregam um requerimento e o mesmo só é 

respondido dali a três meses. Portanto, colocou estas questões porque são dúvidas 

sérias, concretas e que mexem com os destinos do Município, estando em crer que 

neste momento o Município está em falência técnica e gostava de ouvir algumas 

explicações às dúvidas colocadas. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que a Senhora Vereadora não quer explicações, 

quer é que lhe caucione as ideias que traz para a reunião de Câmara. Referiu que já 

tinha dado as explicações mas a Senhora Vereadora não quis ouvir, sendo que o 

facto com as Águas do Noroeste tem a ver com apresentação de uma conta que não 

corresponde aos valores gastos pelo Município, não compreendendo, por isso, como 

é que a Senhora Vereadora seja de opinião de aceitar uma conta que não é legítima. 

Referiu ainda que o PSD durante anos deixou acumular a divida da água, tendo 

posteriormente contraído empréstimo para pagar essa divida, empréstimo esse que 

está a ser pago no presente por este executivo. Entretanto o que aconteceu foi 

durante uma série de anos o PSD andou consecutivamente a tentar acertar contas 

através de empréstimos que pedia para “dificuldades de tesouraria”. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que isso nunca aconteceu, o anterior 

executivo ter feito empréstimos para dificuldades de tesouraria. 

 

O Senhor Presidente  recordou-lhe então que, no ano de dois mil e quatro houve 

um empréstimo de curto prazo de seiscentos mil euros para dificuldades de 

tesouraria, no ano de dois mil e cinco houve um empréstimo de curto prazo de 

seiscentos mil euros para dificuldades de tesouraria, no ano dois mil e seis houve 

um empréstimo de curto prazo de seiscentos mil euros para dificuldades de 

tesouraria, em dois mil e sete houve um empréstimo de curto prazo de seiscentos 

mil euros para dificuldades de tesouraria, em dois mil e oito houve um empréstimo 

de curto prazo de novecentos e quarenta e cinco mil euros para dificuldades de 

tesouraria, no ano de dois mil e nove recorreram ao programa de regularização 

extraordinária de dividas no valor de dois milhões e quinhentos mil euros, no ano de 

dois mil e treze recorreram ao PAEL no valor de mais de dois milhões de euros para 

pagar as águas que deviam. Disse que é necessário haver seriedade na discussão, 

tentando sempre que haja um pouco de calma porque entende que a disputa politica 

tem destas situações. Explicou que estão por pagar às águas de Portugal faturas 

anteriores que dizem respeito ao ano de dois mil e onze, no valor de cerca de 

quatrocentos mil euros. Não foi este executivo que não pagou, mas é este executivo 

que vai ter de pagar. Foi alguém no passado que guardou as faturas na gaveta. 

Neste executivo existe uma forma diferente de trabalhar, os documentos que a 

Senhora Vereadora tem foi o executivo que lhe entregou, não havendo documentos 

escondidos na gaveta como quando este executivo tomou posse. Relativamente às 

águas do noroeste pagar-se-á quando houver o encontro de valores, o que vai 

acontecer em breve. Relativamente ao “Caminhaequi”, quem fez esse negócio 

ruinoso foi o PSD, que colocou o município a pagar dezanove milhões de euros por 

umas piscinas que custaram cerca de três milhões de euros, sendo, que quem tem 

que pagar agora, é este executivo. Disse que as atuais dificuldades de tesouraria 
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vem de opções mal tomadas no passado, para além disso, tem que pagar 

empréstimos contraídos pelo anterior executivo. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que o mesmo acontece no presente, 

em que este executivo tem que pagar os empréstimos que já contraiu. Referiu que o 

problema do município vai se agravar e muito, não sabendo como irão resolver o 

problema. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que o problema é que o município durante anos 

gastou mais do que a receita que tinha, alimentando esses “buracos” todos os anos 

com empréstimos que contraía não podendo por isso, este executivo, agora, contrair 

mais nenhum. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  respondeu que se o executivo prescindiu de 

verbas dos impostos é porque achava que tinha sustentabilidade para as tais 

despesas que teria que pagar e que ainda não pagou. Referiu que este executivo 

está a receber as faturas da água e não estão a pagar nada, enquanto que no 

executivo anterior também não se concordava com a fatura mas pagava-se uma 

parte para que depois a divida não acumulasse. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que o Senhor Presidente repetiu várias 

vezes para que sejamos sérios, achando que neste órgão toda a gente é séria, 

podemos não concordar com as opiniões dos outros mas efetivamente é necessário 

ser-se sérios. Referiu que se está a analisar dados concretos, sendo que os 

números que o Senhor Presidente refere, são à sua maneira, o que fez foi analisar 

os números mediante os documentos que tem. Afirmou que o Senhor Presidente fez 

afirmações graves quando disse que se guardavam as faturas na gaveta, o que 

provavelmente acontece agora. Disse que se criticou muito o anterior executivo 

pelos pagamentos, e agora este executivo está a fazer exatamente a mesma coisa. 
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Referiu que é grave quando o Senhor Presidente diz que escolhe a quem paga, uma 

vez que se vê fornecedores e instituições que não recebem.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que também achava grave que se insinuasse 

sobre a rapidez da devolução da caução à “Partilhargumento”, acrescentando que 

atualmente faz-se tudo dentro da Lei, as cauções são libertadas quando é provado 

que existe uma determinada obra que tendo prestado caução está em condições de 

a libertar, cumprindo-se assim a Lei e não favorecendo ninguém em especial. 

Referiu que no ano anterior não se contraiu nenhum empréstimo de um milhão de 

euros conforme a Senhora Vereadora afirmou e este ano também não, o que se 

verifica é a possibilidade através de uma conta corrente poder pagar dívidas de 

tribunal que foi o PSD que as provocou, sendo esse um peso que ficou sobre o 

Concelho de Caminha. Disse que relativamente ao caso do Dr. Dionísio Marques o 

Município terá que pagar meio milhão de euros, mais as obras que são necessárias 

no edifício para depois o entregar ao Dr. Dionísio Marques. Explicou que nos 

pagamentos existem regras. Regras essas que são absolutamente legítimas e 

legais, estabelecem regras de pagamento conforme montante, como são ou não 

dividas relativas a empresas ou particulares do Concelho de Caminha e outro tipo de 

critérios. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que sabe o que são cauções, nem disse 

que não se cumpre a Lei, só perguntou o porquê daquele valor naquela data. De 

seguida requereu oralmente uma cópia de todos os processos em tribunal 

intentados contra a câmara até ao presente dia. Relativamente à questão do Dr. 

Dionísio Marques o Senhor Presidente já tomou posse há dois anos e também não 

quis pagar, porque possivelmente também achou que não deveria ser pago. 

Portanto o que o anterior executivo fez é exatamente o que este está a fazer. 

 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
Ata 45/15 de 02/09/2015 

 

11

O Senhor Presidente  perguntou se a Senhora Vereadora quer as ações que são 

intentadas pelo município contra particulares ou empresas, ou só as que são contra 

o município. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  respondeu que só necessita das intentadas 

contra o município a partir de dois de outubro de dois mil e treze. Referiu que o 

Senhor Presidente diz e depois contradiz-se, uma vez que disse a pouco que o 

município paga mais rápido a alguns fornecedores do que a outros e a seguir vem 

dizer que no município não se paga a amigos, paga-se segundo as regras. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que existem documentos escritos como as ordens 

de serviço que são públicas, que estabelecem prioridades nos pagamentos, porque 

há pagamentos ate quinhentos euros mas também há pagamentos de trezentos mil 

euros ou mais, sendo que as necessidades de tesouraria podem não permitir fazer 

determinados pagamentos de imediato, havendo por isso regras que estabelecem 

prioridades a pagamentos abaixo dos quinhentos euros e fornecedores do Concelho 

de Caminha. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que contra factos não há argumentos, 

uma vez que existem ordens de pagamento emitidas em janeiro e cujo pagamento 

só chegou ao destinatário em agosto.  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 15/07/08 

 

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

propõe-se: 
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- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária do dia oito de julho de dois mil e 

quinze. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana 

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

 

PROPOSTA N.º 02 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 15/08/05 

 

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 cinco de agosto de dois mil e 

quinze. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins e Vanda 

Pêgo, 0 votos contra e 1 abstenção da Senhora Vereadora Liliana Silva. 
 

 

PROPOSTA N.º 3 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DESCEN TRALIZADA 

DE 29/07/2015 

 

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 descentralizada do dia vinte e nove de Julho 

de dois mil e quinze. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana Silva 

e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 4 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DESCEN TRALIZADA 

DE 24/06/2015 

 

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 descentralizada do dia vinte e quatro de junho 

de dois mil e quinze. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana Silva 

e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 5 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNI CIPAL O 

PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO NO ÂMBITO PLANO ESTRATÉGICO  DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PERSU) 2020 

 

O documento final do Plano Municipal de Ação no âmbito do PERSU 2020 foi 

aprovado em reunião da Câmara Municipal de 20 de maio de 2015 e posteriormente 

enviado à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte CCDR-

N para emitir parecer nos prazos e termos legalmente previstos. 

O documento traduz a estratégia do Município de Caminha para o contributo do 

alcance das metas nacionais e comunitárias em matéria de resíduos urbanos, 

nomeadamente na recolha seletiva, com as correspondentes medidas e 

investimentos previstos realizar no horizonte 2015-2020, bem como os indicadores 

de acompanhamento e avaliação das medidas a implementar. 

Por comunicação remetida a esta Câmara Municipal, registada a 20 de julho de 

2015, a Agência Portuguesa do Ambiente comunicou ao Município de Caminha, que 

o documento foi considerado adequado face à estratégia estabelecida no PERSU 
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2020 e em linha com o Plano da Valorminho, sistema em que se insere o Município 

de Caminha. 

Considerando a importância do documento para concretização da estratégia 

nacional nesta área especifica, bem como a sua importância na concretização dos 

objetivos estratégicos do Município para a área do Concelho de Caminha, 

nomeadamente no que se refere à promoção do desenvolvimento sustentável e 

qualidade ambiental, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere submeter o 

referido Plano Municipal de Ação a aprovação da Assembleia Municipal e que uma 

cópia fica a fazer parte integrante da ata. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que neste plano havia já a previsão de 

investimento em dois mil e quinze, perguntou se estão a ser cumpridos e se alguns 

poderão ser executados este ano. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que investimentos como as 

campanhas estão a ser feitas. Referiu que o documento já tinha sido submetido a 

aprovação da Câmara, posteriormente foi solicitado parecer à Agência Portuguesa 

do Ambiente que se pronunciou favoravelmente e agora volta à Câmara para ser 

submetido deliberação da Assembleia Municipal. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido e Rui Teixeira, 0 votos contra e 3 

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

 

PROPOSTA N.º 6 – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PAR A A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RE SÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS, FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LAVAGEM  DE 

CONTENTORES E LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAMINH A – 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 
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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 

para 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, dado já ter sido prestada por parte do adjudicatário a competente 

garantia bancária em 13 de agosto 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. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  solicitou que na minuta do contrato na parte da 

descrição do serviço a prestar pela empresa à qual foi adjudicado, constasse 

também a limpeza de praias. 

 

O Senhor Presidente  concordou. 

Assim mais foi deliberado que na minuta do contrato passasse constar a limpeza de 

praias, ficando designado o serviço de “prestação de serviços de recolha e 

transporte de resíduos sólidos urbanos, fornecimento, manutenção e lavagem de 

contentores, limpeza urbana e limpeza de praias do Município de Caminha.” 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que a proposta está bastante 

incompleta relativamente à informação contabilística, uma vez que só vem 

acompanhada da garantia bancária. Perguntou se a verba já estava cabimentada 

antes e se não obriga a existência de fundos disponíveis. 

 

O Senhor Presidente  solicitou a Chefe de Divisão de Finanças e Administração 

para esclarecer as dúvidas. 
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A Chefe de Divisão de Finanças e Administração Sandra  Ferreira  explicou que o 

cabimento foi efetuado no valor de cinquenta e um mil euros na abertura do 

procedimento. O compromisso é efetuado na altura que se celebra o contrato. Na 

informação dos fundos disponíveis para esta reunião faz referência ao valor dos 

cinquenta e um mil euros que se refere quando for a assinatura do contrato, da parte 

contabilística os registos estão todos efetuados. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que o mapa dos fundos disponíveis está 

ligeiramente diferente do habitual, uma vez que se consegue ver os compromissos 

por pagar e neste foi eliminado. Solicitou o acesso até ao fim da reunião a esses 

dados. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido e Rui Teixeira, 1 voto contra do Senhor 

Vereador Flamiano Martins e 2 abstenções das Senhoras Vereadoras Liliana Silva e 

Vanda Pêgo. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  fez a seguinte declaração de voto: Voto 

contra porque tenho dúvidas em relação à informação contabilística e também pela 

questão de não haver informação suficiente dos fundos disponíveis.  

 

PROPOSTA N.º 7 – INCLUSÃO DA ZONA DA IGREJA NO PROJ ETO DE 

SANEAMENTO DE ASPRA, VISO E CURRAIS – 2 ª FASE – FR EGUESIA DE 

ÂNCORA 

 

O projeto de Saneamento de Aspra, Viso e Currais – 2ª fase – Freguesia de Âncora 

foi aprovado por deliberação de Câmara reunida a 18 de Março do corrente ano e 

aprovado em Assembleia Municipal reunida em sessão de 20 de Abril do corrente 

ano. 
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Considerando as sugestões apresentadas por moradores e Junta de Freguesia, 

sobre a necessidade de colmatar a falta de saneamento básico no lugar da Igreja, 

designadamente na última reunião descentralizada realizada na Freguesia de 

Âncora. 

Considerando a informação dos serviços que fica a fazer parte integrante desta ata e 

o despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 28/08/2015, propõe-se  que 

a Câmara Municipal delibere aprovar a inclusão da zona da Igreja no projeto de 

Saneamento de Aspra, Viso e Currais – 2 ª fase – Freguesia de Âncora, passando a 

designar-se Projeto de Saneamento de Aspra, Viso, Currais e Igreja – 2ª fase – 

Freguesia de Âncora, contemplando a Rua Paulino Velho e Rua do Cruzeiro, que 

prevê a construção de uma estação elevatória de saneamento a ligar na rede 

existente junto à sede da Junta de Freguesia, construção de 500m de coletor 

gravítico e 25 ramais de ligação. 

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

Municipal. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que se congratula com a possibilidade 

do município estender a rede de saneamento á zona da igreja, uma vez que é uma 

zona problemática e que a junta de freguesia já revindicava á muito tempo. 

Perguntou se esta extensão na rede é financiada por fundos comunitários, bem 

como o que está previsto em termos de extensão de redes de saneamento em 

outros locais, nomeadamente em Venade e em Riba de Âncora. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que o que está previsto são as 

que estão aprovadas. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  disse que importa referir neste caso em concreto 

que já foi aprovado em reunião de Câmara e Assembleia Municipal e uma vez que 
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abriu agora concurso e se tem a possibilidade de incluir uma nova zona é por essa 

razão que se está aprovar novamente. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que não tem essa informação tal como 

o executivo, de saber da possibilidade de aproveitar financiamentos nesta área e se 

está ou não prevista a possibilidade de aumentar algumas extensões, 

nomeadamente em Venade e Riba de Âncora. Relativamente ao saneamento de 

Riba de Âncora perguntou quando é que vão ser ligadas as estações elevatórias. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que a de Riba de Âncora está 

em condições de ser ligada. Explicou que houve um problema com a ligação de 

energia elétrica a uma estação elevatória. Relativamente às outras questões 

respondeu que estão em fase de elaboração dos projetos. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se há margem para novas 

candidaturas. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  referiu que é preciso ter em conta o volume que já 

está em concurso perfazendo um total de cerca de três milhões de euros, que 

apesar de ser financiado tem sempre a componente de fundos próprios que a 

Câmara tem que assegurar. 

 

O Senhor Presidente  disse que parte da verba que é disponibilizada aos Municípios 

é uma verba que não chegará para todas as candidaturas que acontecerem em 

todos os Municípios, sendo um problema global dos Municípios. O Problema da 

Câmara é que pode candidatar milhões, mas tem que ter sempre em conta de ter a 

possibilidade de fazer o seu próprio esforço. Com estes projetos que estão previstos 

fica-se no limite orçamental. 

 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
Ata 45/15 de 02/09/2015 

 

19

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que continua com dúvidas 

relativamente às questões contabilísticas, não tendo informação suficiente em 

termos contabilísticos de como são assumidas estas despesas. Referiu que estas 

propostas deveriam ter uma informação mais cuidada relativamente à área 

contabilística, até porque é um setor da Câmara que é preocupante. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  referiu que como em reuniões anteriores 

solicitou várias informações para ser esclarecida no decorrer da reunião, voltando a 

solicitar que pudessem ter acesso aos compromissos assumidos por pagar. 

 

O Senhor Presidente  disse que esta informação consta dos documentos entregues. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não consta da informação. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que está na designação de pagamentos em 

reportes anteriores. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido e Rui Teixeira, 1 voto contra do Senhor 

Vereador Flamiano Martins e 2 abstenções das Senhoras Vereadoras Liliana Silva e 

Vanda Pêgo. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  fez a seguinte declaração de voto: Não 

estou nada contra, até me congratulo por haver mais redes de saneamento, esta em 

especial por que sei da problemática que existe no local, mas a informação 

financeira é insuficiente por isso voto contra. 
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PROPOSTA N.º 8 – APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO C ONCURSO 

PÚBLICO INTERNACIONAL PARA FORNECIMENTO DE GÁS PROP ANO / 

NATURAL A GRANEL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DE VIL A PRAIA DE 

ÂNCORA – ADJUDICAÇÃO 

 

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

Municipal delibere adjudicar à empresa Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A., pelo 

preço contratual de 180 120,00€ (cento e oitenta mil cento e vinte euros e zero 

cêntimos) + IVA, o fornecimento de combustíveis a granel – Gás Propano para as 

Piscinas de Vila Praia de Âncora. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que na leitura do relatório verifica-se a 

determinado momento, que nas deliberações refere que foram tomadas por 

unanimidade, tem dúvidas ser isso que acontece. Considerou também que não 

existe informação financeira suficiente pelo que irá votar contra. 

 

O Senhor Presidente  suspendeu os trabalhos da reunião por dois minutos a pedido 

dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata. 

Retomados os trabalhos, o Senhor Presidente colocou a proposta à votação. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido e Rui Teixeira, 1 voto contra do Senhor 

Vereador Flamiano Martins e 2 abstenções das Senhoras Vereadoras Liliana Silva e 

Vanda Pêgo. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  fez a seguinte declaração de voto: Voto 

contra porque considero que não há informação completa sobre a questão financeira 

neste concurso e também por erros que considero não ter havido unanimidade nas 

deliberações no relatório final do concurso. 
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PROPOSTA N.º 9 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NA FEIRA AG RÍCOLA E DOS 

PRODUTOS TRADICIONAIS DE CAMINHA 

 

Com o objetivo de estabelecer normas claras de participação, por parte de todos os 

interessados, na Feira Agrícola e dos Produtos Tradicionais de Caminha, propõe-se  

que a Câmara Municipal delibere aprovar as normas de participação referidas, que 

uma cópia fica a fazer parte integrante da ata e aqui se dão inteiramente por 

reproduzidas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que vai votar a favor desta proposta 

porque foi um projeto iniciado no executivo anterior, por isso congratula-se por ainda 

existir na Câmara alguém interessado no setor primário. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana Silva 

e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 10 – EMISSÃO DE PARECER SOBRE O PASSEI O DE 

CICLOTURISMO PORTO – SANTIAGO DE COMPOSTELA ORGANIZ ADO PELA 

ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO DO NORTE 

 

A Associação de Cicloturismo do Norte solicitou, através do requerimento registado 

na Câmara Municipal no dia 9 de julho do corrente ano, parecer para a realização de 

um evento desportivo “Passeio de Cicloturismo Porto-Santiago de Compostela”. 

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

delibere aprovar a emissão de parecer favorável á realização do evento referido nos 

termos da alínea e), do n.º 2, do art.º 7º, do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana Silva 

e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 11 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO ETNOGRÁ FICO DE VILA 

PRAIA DE ÂNCORA PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DO ÂNCORA FOLK – 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE – RATIFICAÇÃO 

 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza 

social, cultural, recreativa, ou outra de interesse para o Município, de acordo 

preceituado na alínea u), do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro e 

conforme solicitado pelo Etnográfico de Vila Praia de Âncora; 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara do dia 12 de Agosto do corrente ano que atribui ao 

Etnográfico de Vila Praia de Âncora um subsídio no valor de 7 500,00€ para apoio 

na realização do evento Âncora Folk – Festival Internacional de Folclore, conforme 

informação dos serviços.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que tem dúvidas e se até será legal 

estar a ratificar a atribuição de um subsídio atribuído pelo Senhor Presidente, 

solicitou que fosse fornecida a documentação de suporte à decisão que o Senhor 

Presidente tomou. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  reforçou o que o Senhor Vereador Flamiano 

Martins disse e referiu que os subsídios é daqueles itens que não são delegáveis, 

portanto não pode haver ratificação, tendo que vir obrigatoriamente a reunião de 

Câmara. 
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O Senhor Presidente  respondeu que o que interessa é apoiar esta associação e foi 

isso que se tratou, mas também foi informado que havia a necessidade de aprovar 

de imediato e depois ratificar e foi isso que fez. Se os Senhores Vereadores 

discordando da questão substancial, entendem que não deve ser uma ratificação, 

poder-se-á alterar essa circunstância. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não estão contra o subsídio, pelo 

contrário, porque até foi um grande evento, dando os parabéns à organização. 

Referiu que a questão é que há uma deliberação para ratificar, mas que também não 

irão votar a favor pelo motivo de não haver informação suficiente dos fundos 

disponíveis, até porque se verifica que os compromissos assumidos e não pagos 

ascendem já a dezanove milhões. 

 

O Senhor Presidente  disse que vai manter a proposta assim, se os juristas da 

Câmara disserem o contrário trará uma nova proposta a reunião de Câmara. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido e Rui Teixeira, 3 votos contra dos Senhores 

Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 abstenções. 

O Senhor Presidente usou o voto de qualidade. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Votamos contra, primeiro por considerarmos que é ilegal a 

ratificação da atribuição de um subsídio e por não ser fornecida a informação correta 

sobre os fundos disponíveis. 

 

PROPOSTA N.º 12 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDAD E MUSICAL 

BANDA LANHELENSE PARA APOIO À ORGANIZAÇÃO DO 165º A NIVERSÁRIO 
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Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza 

social, cultural, recreativa, ou outra de interesse para o Município, de acordo 

preceituado na alínea u), do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro e 

conforme solicitado pela Sociedade Musical Banda Lanhelense; 

Propõe-se  que seja atribuído à Sociedade Musical Banda Lanhelense um subsídio 

no valor de 7 500,00€ para apoio à organização do seu 165º aniversário. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que a votação vai manter-se por 

considerar que a informação dos fundos disponíveis não é apresentada 

corretamente, mas sobre este subsídio referiu que a Banda de Lanhelas no ofício a 

solicitar o subsídio não especifica também para que atividades se destina. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido e Rui Teixeira, 3 votos contra dos Senhores 

Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 abstenções. 

O Senhor Presidente usou o voto de qualidade. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Votamos contra porque não é apresentada a correta informação 

dos fundos disponíveis. 

 

PROPOSTA N.º 13 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COMISSÃO  DE FESTAS DE 

NOSSA SENHORA DA BONANÇA 

 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza 

social, cultural, recreativa, ou outra de interesse para o Município, de acordo 

preceituado na alínea u), do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro e 

conforme solicitado pela Comissão de Festas de Nossa Senhora da Bonança; 
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Propõe-se  que seja atribuído à Comissão de Festas de Nossa Senhora da Bonança 

um subsídio no valor de 12 300,00€ como forma de comparticipação na festa anual 

de Nossa Senhora da Bonança. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não está contra o subsídio mas 

também não especificam no pedido para que fim se destina e como se chegou a 

este valor. Solicitou mais informação sobre as propostas para que possa ser 

analisadas corretamente. 

 

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido e Rui Teixeira, 3 votos contra dos Senhores 

Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 abstenções. 

O Senhor Presidente usou o voto de qualidade. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Votamos contra porque a proposta não está devidamente 

instruída e porque não tem informação suficiente dos fundos disponíveis. 

 

PROPOSTA N.º 14 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUN ICIPAL A 

ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO NA  RUA DE 

VILARINHO, RUA LAURENTINO MONTEIRO E PRACETA DE VIL ARINHO – 

FREGUESIA DE VILA PRAIA DE ÂNCORA 

 

A Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora vem, através do ofício OF-139/2015, 

solicitar alteração à postura de trânsito e estacionamento no lugar de Vilarinho, 

nomeadamente na rua de Vilarinho e praceta de Vilarinho. 

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

delibere aprovar a seguinte postura de trânsito e correspondente sinalética: 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
Ata 45/15 de 02/09/2015 

 

26

1. Trânsito de sentido único, na rua de Vilarinho, na via que circunda o 

edifício da antiga discoteca “Free Play”, com a colocação de um sinal de 

Trânsito de Sentido Único (sinal H3). A sinalética agora proposta deverá 

ser colocada no início da via, do lado direito do sentido de trânsito, junto 

ao topo poente do referido edifício. 

2. Sentido proibição, na rua de Vilarinho, na via que circunda o edifício da 

antiga discoteca “Free Play”, com a colocação de um sinal de sentido 

proibido (sinal C1). A sinalética agora proposta deverá ser colocada no 

fim da via, do lado direito do sentido de trânsito, junto ao topo nascente 

do referido edifício. 

3. Trânsito nos dois sentidos, na rua de Vilarinho, na via que circunda o 

edifício da antiga discoteca “Free Play”, com a colocação de um sinal de 

Trânsito nos dois sentidos (sinal A25). A sinalética agora proposta 

deverá ser colocada no final da via, do lado direito do sentido de trânsito, 

junto ao topo nascente do referido edifício, alinhado com o sinal referido 

no ponto 2. 

4. A proibição de estacionamento automóvel exceto cargas e descargas, 

com a colocação de um sinal de zona de estacionamento proibido (sinal 

G2a) com indicação no próprio sinal da inscrição “exceto cargas e 

descargas”. A sinalética agora proposta deverá ser colocada no início da 

praceta, à direita da rampa existente junto à rua Laurentino Monteiro, 

imediatamente a seguir à zona destinada a circulação pedonal, no 

pavimento em cubos de granito. 

5. Proibição de estacionamento automóvel na rua Laurentino Monteiro, no 

sentido ascendente, entre o entroncamento com a rua de Vilarinho e o 

limite da dita praça, com a pintura de linha amarela contínua no 

pavimento. 

Mais se propõe  que seja submetida à aprovação da Assembleia Municipal. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que esta alteração de trânsito se 

trata de um anseio antigo, sendo também uma solicitação da Junta de Freguesia no 

sentido de promover a alteração por se tratar de uma rua estreita com dois sentidos 

de trânsito. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana Silva 

e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 15 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE  TRÂNSITO 

NA FREGUESIA DE CAMINHA E VILARELHO PARA A REALIZAÇ ÃO DE UMA 

EUCARISTIA DE APRESENTAÇÃO Á COMUNIDADE PAROQUIAL –  

RATIFICAÇÃO 

 

Relativamente ao assunto em apreço, atendendo ao pedido do Padre Carlos Alberto 

da Cruz Faria Martins, em virtude da realização de uma Eucaristia de apresentação 

à comunidade Paroquial, na Freguesia de Caminha e Vilarelho, no dia 23 de agosto 

do corrente ano, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do 

Exmo. Senhor Vice-Presidente da Câmara do dia 18/08/2015, que deferiu efetuar 

temporariamente o corte e condicionamento de trânsito na Rua Ricardo Joaquim de 

Sousa (a partir do Largo do Turismo), entre as 06:00h e as 20:00h. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana Silva 

e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 16 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE  TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE CAMINHA E VILARELHO PARA A 

REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO EM HONRA DE NOSSA SENHORA D A 
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ASSUNÇÃO – RATIFICAÇÃO 

 

Relativamente ao assunto em apreço, atendendo ao pedido do Pároco da União de 

Freguesias de Caminha e Vilarelho representante do Grupo de Jovens “Sal da 

Terra”, em virtude da realização de uma procissão em honra de Nossa Senhora da 

Assunção, na Freguesia de Caminha e Vilarelho, no dia 15 de agosto do corrente 

ano, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do Exmo. 

Senhor Vice-Presidente da Câmara do dia 13/08/2015, que deferiu efetuar 

temporariamente o corte e condicionamento de trânsito e estacionamento 

automóvel, como se indica: 

Corte e condicionamento de trânsito, no próximo dia 15 de agosto do corrente ano, 

entre as 11:00H e as 13:00H, nas seguintes artérias da freguesia: 

- Rua de São João; 

- Rua Conselheiro Miguel Dantas; 

- Praça de Espanha; 

- Largo da Matriz; 

- Rua Ricardo Joaquim de Sousa; 

- Largo Dr. Fetal Carneiro; 

- Rua D. Nuno Alvares Pereira e; 

- Rua 16 de Setembro. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana Silva 

e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 17 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE  TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE CAMINHA E VILARELHO PARA A 

REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO EM HONRA DE NOSSA SENHORA D A AGONIA 

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

em honra de Nossa Senhora da Agonia, em virtude da realização de uma procissão 

em honra de Nossa Senhora da Agonia, na Freguesia de Caminha e Vilarelho, no 

dia 16 de agosto do corrente ano, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

ratificar o despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da Câmara do dia 

13/08/2015, que deferiu efetuar temporariamente o corte e condicionamento de 

trânsito e estacionamento automóvel, como se indica: 

Corte e condicionamento de trânsito, no próximo dia 16 de agosto do corrente ano, 

entre as 13:00H e as 19:00H, nas seguintes artérias da freguesia: 

- Largo da Senhora da Agonia; 

- Rua Benemérito Joaquim Rosas; 

- Praça Conselheiro Silva Torres; 

- Rua de São João; 

- Av. Dr. Dantas Carneiro; 

- Rua Ricardo Joaquim de Sousa; 

- Largo Fetal Carneiro; 

- Rua D. Nuno Alvares Pereira; 

- Rua 16 de Setembro. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana Silva 

e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 18 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE  TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE MOLEDO E CRISTELO PA RA A 

REALIZAÇÃO DO FESTIVAL “SONIC BLAST MOLEDO” – RATIF ICAÇÃO 
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Relativamente ao assunto em apreço, atendendo ao pedido do Senhor Ricardo Rios 

de Sousa, em virtude da realização do Festival SonicBlast, na Freguesia de Moledo 

e Cristelo, nos dias 14 e 15 de agosto do corrente ano, propõe-se  que a Câmara 

Municipal delibere ratificar o despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da Câmara 

do dia 11/08/2015, que deferiu efetuar temporariamente o corte e condicionamento 

de trânsito e estacionamento automóvel, como se indica: 

- Suspensão temporária de trânsito e estacionamento proibido na rua da Costa, 

exceto moradores e veículos autorizados, das 00:00H do dia 14 de agosto às 

24:00H do dia 15 de agosto. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana Silva 

e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 19 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE  TRÂNSITO 

NA CALÇADA DE SANTO ANTÓNIO NA FREGUESIA DE CAMINHA  E 

VILARELHO – REQUERENTE: SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES VI LARELHO, 

LDA. – RATIFICAÇÃO 

 

Relativamente ao assunto em apreço, atendendo ao pedido da empresa Sociedade 

de Construções Vilarelho, Lda. na qualidade de empreiteiro da obra com o processo 

número 30/13, e alvará de licença de obras número 49/15, em virtude da 

necessidade de passagem de veículos pesados para transporte de materiais de obra 

na Calçada de Santo António, na Freguesia de Caminha e Vilarelho, entre os dias 6 

e 12 de agosto do corrente ano, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

ratificar o despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da Câmara do dia 

05/08/2015, que deferiu a alteração temporária à postura de trânsito permitindo a 

circulação a veículos com peso total superior a 3,5 toneladas afetos à obra e a 

transporte de materiais e equipamentos de e para esta. 
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A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana Silva 

e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 20 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE  TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE MOLEDO E CRISTELO PA RA A 

REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESCA 1º MASTERS DE MOLED O DO 

MINHO - RATIFICAÇÃO 

 

Relativamente ao assunto em apreço, atendendo ao pedido da Associação 

Moledense de Instrução e Recreio, em virtude da realização do Concurso de Pesca 

1º Masters de Moledo do Minho, na Freguesia de Moledo e Cristelo, no dia 29 de 

agosto do corrente ano, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere ratificar o 

despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da Câmara do dia 28/08/2015, que 

deferiu efetuar temporariamente o corte e condicionamento de trânsito e 

estacionamento automóvel, como se indica: 

Trânsito proibido exceto moradores e organização, bem como estacionamento 

proibido exceto organização, entre as 18:00H do dia 28 de agosto até às 04:00H do 

dia 30 de agosto, nas seguintes artérias da Freguesia de Moledo e Cristelo: 

- Na rua de Fontela, desde a rua 25 de Abril até ao entroncamento com a rua João 

Batista da Silva. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana Silva 

e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 21 – XXII PROCEDIMENTO DE SORTEIO DOS ESPAÇOS DE 

VENDA VAGOS NA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA 
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Considerando a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, e no 

que se refere ao disposto no art.º 47 do Regulamento Municipal das Feiras do 

Concelho de Caminha que refere que “Sem prejuízo da legislação aplicável, todas 

as dúvidas e casos omissos que surjam na aplicação e interpretação do presente 

Regulamento serão resolvidos mediante deliberação da Câmara Municipal.” 

Considerando que se encontram vagos catorze espaços de venda, para os quais 

tem sido apresentadas diversas manifestações de interesse na sua ocupação, e 

sendo de todo o interesse para a Câmara Municipal a sua atribuição, quer por 

facilitar o ordenamento da feira, impedindo ocupações indevidas, quer por permitir a 

instalação de novos feirantes, arrecadando as taxas devidas, propõe-se a realização 

do ato público do sorteio. 

Ao abrigo do do art.º 80.º do Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro, propõe-se 

que se realize o sorteio no dia 2 de Outubro de 2015 às 11h00, se não se verificar a 

necessidade de não admissão de candidaturas e/ou avaliação de reclamações, ou 

no dia 16 de outubro de 2015 às 11h00, se se verificar a necessidade de proceder à 

não admissão de candidaturas e/ou avaliação de reclamações. 

Serão sorteados os seguintes espaços de venda: 

Sector 1 

Espaço de Venda n.º 2 – Produtos diversos (Tapeçarias, atoalhados, bijutaria e 

marroquinaria, têxteis, cerâmicas e utilidades domésticas, cestaria, ferramentas, 

alfaias e equipamentos agrícolas, ferragens e cutelaria) – Área de 30,00 m2 

Espaço de Venda n.º 3 – Produtos diversos (Tapeçarias, atoalhados, bijutaria e 

marroquinaria, têxteis, cerâmicas e utilidades domésticas, cestaria, ferramentas, 

alfaias e equipamentos agrícolas, ferragens e cutelaria) – Área de 30,00 m2 

Espaço de Venda n.º 7 – Têxteis – Área de 36,00 m2 

Espaço de Venda n.º 24 – Têxteis – Área de 36,00 m2 

Espaço de Venda n.º 39 - Têxteis – Área de 45,25 m2 

Espaço de Venda n.º 45 – Têxteis – Área de 48,00 m2 
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Espaço de Venda n.º 58 – Produtos diversos (Tapeçarias, atoalhados, bijutaria e 

marroquinaria, cerâmicas e utilidades domésticas, cestaria, ferramentas, alfaias e 

equipamentos agrícolas, ferragens, cutelaria, mobiliário e produtos alimentares) – 

Área de 31,80 m2 

Espaço de Venda n.º 61 – Produtos diversos (Tapeçarias, atoalhados, bijutaria e 

marroquinaria, cerâmicas e utilidades domésticas, cestaria, ferramentas, alfaias e 

equipamentos agrícolas, ferragens, cutelaria, mobiliário e produtos alimentares) – 

Área de 31,80 m2 – Área de 45,60 m2 

Sector 3 

Espaço de Venda n.º 54 – Têxteis – Área de 36,00 m2 

Espaço de Venda n.º 70 – Têxteis, marroquinaria, bijuteria e retrosaria – Área de 

36,00 m2 

Sector 4 

Espaço de Venda n.º 92 – Têxteis e marroquinaria – Área de 16,50 m2 

Espaço de Venda n.º 98 – Têxteis e marroquinaria – Área de 10,00 m2 

Espaço de Venda n.º 100 – Têxteis e marroquinaria – Área de 20,00 m2 

Sector 6 

Espaço de Venda n.º 132 – Plantas ornamentais, plantas de plantação e flores – 

Área de 25,35 m2 

Os interessados poderão consultar a planta com a localização dos espaços de 

venda a sorteio na Divisão de Ambiente, Economia e Serviços da Câmara Municipal 

de Caminha, na Praça Calouste Gulbenkian, em Caminha, de segunda a sexta-feira, 

das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00. 

A ocupação do espaço de venda está sujeita ao pagamento das taxas em vigor. 

As ocupações dos espaços de venda são sempre onerosas, precárias, pessoais, 

condicionadas pelas disposições do presente Regulamento, e são concedidas pelo 

prazo de um ano, eventualmente renovável, nas seguintes condições: mediante 

requerimento a apresentar pelo feirante e desde que se mantenham todas as 

condições que fundamentaram a atribuição do espaço de venda. 
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Só serão admitidos ao sorteio de determinado espaço de venda, os feirantes com 

título de exercício de atividade, a que se refere o n.º 1 art.º 4.º, do Decreto-Lei n.º 

10/2015, de 16 de janeiro. 

 Só serão admitidos ao sorteio feirantes que tenham regularizada a sua situação 

perante o Município de Caminha. 

Por cada feirante só é permitido a ocupação do máximo de um espaço de venda em 

cada feira, salvo casos excecionais devidamente justificados. 

Os feirantes que já sejam titulares do direito de ocupação de determinado espaço de 

venda na Feira Semanal de Caminha que pretendam concorrer a sorteio para a 

atribuição de outro espaço na mesma feira, só o poderão fazer na condição de virem 

a prescindir do anterior. 

As candidaturas ao sorteio deverão ser apresentadas na Câmara Municipal de 

Caminha entre os dias 3 a 30 de setembro de 2015, inclusive, mediante 

preenchimento do formulário disponibilizado pelos serviços do Município de 

Caminha ou na página eletrónica do Município de Caminha, em www.cm-

caminha.pt, o qual deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão; 

b) Cópia do cartão de Contribuinte; 

c) Título de exercício de atividade emitido pela DGAE; 

d) Cópia da Certidão do Registo atualizada, quando se trate de sociedade comercial. 

A seleção dos candidatos ao sorteio é realizada após a apresentação das 

candidaturas, sendo liminarmente excluído os candidatos que: 

a) Não cumpram os requisitos definidos no n.º 1 do artigo 4.ºdo Decreto-Lei 10/2015, 

de 16 de janeiro e no n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento Municipal de Feiras do 

Município de Caminha; 

b) Apresentem candidatura fora do prazo definido no aviso de publicitação do 

sorteio; 

Após avaliação das candidaturas pelos serviços competentes do Município de 

Caminha, será elaborada uma lista dos candidatos admitidos a sorteio. 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
Ata 45/15 de 02/09/2015 

 

35

O ato público decorrerá perante uma Comissão nomeada pela Câmara Municipal, 

composta por um presidente e dois vogais. 

À Comissão referida compete supervisionar todo o procedimento do sorteio e, ainda, 

deliberar sobre eventuais dúvidas e reclamações. 

O sorteio poderá realizar-se em várias fases, correspondendo cada uma delas aos 

lugares a sortear em cada sector. 

Em cada fase serão introduzidos, num saco ou tômbola, a identificação dos feirantes 

interessados num espaço de venda em determinado sector e, noutro saco ou 

tômbola, a identificação dos lugares vagos a atribuir nesse mesmo sector. 

Para cada feirante sorteado, cuja respetiva identificação será retirada do saco ou 

tômbola, corresponderá um espaço de venda, a sortear do outro saco ou tômbola. 

Sempre que se verifique um único interessado no espaço ou espaços de venda a 

sorteio num determinado sector, a atribuição é feita diretamente, sendo lavrado, pela 

Comissão, um auto, no qual constarão todos os elementos relevantes, 

nomeadamente, a identificação do candidato, a identificação, por sector, dos 

espaços a sorteio, bem como o espaço de venda atribuído. 

A Comissão lavrará um auto do ato do sorteio, do qual constarão todos os 

elementos relevantes, nomeadamente, a identificação dos candidatos, a 

identificação, por sector, dos espaços a sorteio, bem como os espaços de venda 

atribuídos a cada feirante. 

Os resultados do sorteio serão comunicados aos interessados através de ofício 

registado com aviso de receção. 

Os feirantes aos quais tenham sido atribuídos espaços de venda deverão iniciar a 

sua atividade na Feira Semanal de Caminha até às duas feiras seguintes à data de 

notificação da atribuição dos mesmos, sob pena de ser declarada a caducidade do 

direito de ocupação atribuído, conforme previsto na alínea f) do art.º 14.º do 

regulamento Municipal de Feiras do Município de Caminha. 

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

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana Silva 

e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 22 – AVERBAMENTO DE LUGAR NÚMERO 44 DA  FEIRA 

SEMANAL DE CAMINHA – REQUERENTE: GILBERTO ALPOIM CA RIDADE 

 

O requerente, Gilberto Alpoim Caridade, na qualidade de atual titular do espaço de 

venda n.º 44 da feira semanal de Caminha, destinado ao comércio de têxteis, vem 

requerer o averbamento do direito de ocupação do espaço de venda que lhe está 

atribuído a favor da sua esposa Silvina do Rego Padela. 

Para o efeito apresenta cópia do Assento de Casamento e cópia da mera 

comunicação prévia relativa à atividade de comércio a retalho não sedentário 

enviada à DGAE. 

É apresentada fundamentação para o pedido, esclarecendo que por dificuldades 

económicas da família, o titular do espaço pretende deslocar-se para o estrangeiro 

para trabalhar, ficando a sua esposa a exercer a atividade de feirante. 

Por consulta ao registo de feirantes da feira semanal de Caminha verifica-se que, 

nesta data, o requerente Gilberto Alpoim Caridade tem regularizado o pagamento 

das taxas devidas pela ocupação do espaço de venda em causa. 

No que à transmissão do direito de ocupação do espaço de venda se refere, o 

Regulamento Municipal das Feiras do Município de Caminha dispõe no n.º 1 do art.º 

12.º, que “Não é permitida a transmissão ou cedência dos espaços de venda, salvo 

as situações excecionais previstas no presente artigo.”. 

O n.º 8 do mesmo artigo prevê que “Poderão ser admitidos casos excecionais, 

devidamente fundamentados, que serão apreciados pela Câmara Municipal.” 

Nos termos previstos no n.º 6 do art.º 12.º, a transmissão de titularidade depende, 

ainda, da regularização da situação perante o Município de Caminha e do 
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cumprimento das condições de admissão ao exercício da atividade de feirante, 

previstas no artigo 9.º do citado Regulamento, devendo ser informado o titular do 

espaço de venda para o seu cumprimento. 

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

delibere aprovar o referido averbamento. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana Silva 

e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 23 – 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, 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 16 horas e 30 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. 
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Paços do Município de Caminha, 2 de Setembro de 2015 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 
 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 
 

___________________________________________ 
Tomás Henrique Fernandes Antunes 


